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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1. A versenyek szervezői
A Kocsis Sándor Sportközpont, valamint az erre vállalkozó iskolák, sportszervezetek.
2. A versenyek célja
Rendszeres versenyzési lehetőség biztosítása a különböző sportágakban, az utánpótlás
nevelés segítése, a sport népszerűsítése, valamint nemenként és korcsoportonként
Kőbánya Diákolimpiai Bajnoka címének és helyezéseinek eldöntése. Ezen kívül a
budapesti és országos versenyeken Kőbánya képviseletének eldöntése.
3. A versenyek résztvevői
a) A verseny időpontjában a Kőbányai Önkormányzat oktatási intézményeinek tanulói.
Az a tanuló, aki más oktatási intézménybe tanév közben iratkozott át, volt iskolájába nem
versenyezhet vissza.
Az a tanuló, aki ugyanazon az iskolafokon tanév közben más oktatási intézménybe
átiratkozik, a régi iskolája elleni mérkőzéseken nem vehet részt az adott tanévben.
b) Kerületen kívüli, illetve nem önkormányzati fenntartású oktatási intézmények tanulói,
akik a versenykiírást elfogadják és a nevezési díjat (versenykiírás szerint) befizetik a
nevezési határidőig.
4. A 2018/2019. tanév korcsoportjai
I.
korcsoport: 2010. évben v. később születettek
(kb. 6-8 évesek)
II.
korcsoport: 2008 – 2009. évben születettek
(kb. 9-10 évesek)
III.
korcsoport: 2006 – 2007. évben születettek
(kb. 11-12 évesek)
IV.
korcsoport: 2004 – 2005. évben születettek
(kb. 13-14
évesek)
V.
korcsoport: 2002 – 2003. évben születettek
(kb. 15-16 évesek)
VI.
korcsoport: 1999 - 2000 – 2001. évben születettek (kb. 17-18-19-évesek)
VII.

korcsoport:

1998. évben születettek

(kb. 20 évesek)

Az egyéni sportágakban minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet
, a
„felversenyzés” tilos. A labdajátékokban az alacsonyabb korcsoportú tanuló mind a saját,
mind pedig a magasabb korcsoportban is elindulhat.
5. Nevezés
Labdajátékoknál előnevezési lap kitöltésével - a szeptemberben megadott határidőig - -
és
az első fordulóra összesített névsor leadásával, melyen az összes játékos nevét
szerepeltetni kell. Más sportágaknál nevezési lap kitöltésével - a versenykiírásban
megadott határidőig - melyen az indulási szándékot jelzik az iskolák.
Nevezési lap letölthető a www.kocsissandorsk.hu címről és eljuttatható a
diaksport@kobanyasport.hue-mail címre.
Fontos, hogy a nevezési lapok pontosan legyenek kitöltve a számítógépes eredmény
feldolgozás miatt!
Nevezés során a nevezést végző nyilatkozik arról, hogy valamennyi nevezett versenyző
esetében rendelkezik adatvédelmi nyilatkozattal. Amennyiben a nevezést végző e
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tárgyban valótlan nyilatkozatot tesz, úgy a Sportközpont jogosult a versenyzőt, vagy a
csapatot kizárni a versenyrendszerből.
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6. Igazolás
Az adott oktatási intézmény által kiadott diákigazolvánnyal vagy fényképes DSE
igazolvánnyal, vagy arcképpel ellátott iskolalátogatási igazolással és összesítő névsorral,
melyet az iskola igazgatója hitelesít. Ennek hiányában a versenyeken, mérkőzéseken a
részvétel tilos. Az igazolásokat a versenyek (mérkőzések) előtt a versenybíróknak
(játékvezetőknek) be kell mutatni. Ha a versenyek (mérkőzések) előtt az igazolások
bármelyike hiányzik, a tanuló vagy a csapat nem szerepelhet. Jogosulatlan szereplés
esetén az eredmény nem számítható be, illetve az ellenfél győz.
7. Díjazás
Egyéni sportágakban a versenyek végén, csapatsportágakban az utolsó fordulót követően
kerül sor eredményhirdetésre. Az első három helyezett érem és oklevél, a 4-6. helyezett
oklevéldíjazásban részesül. Ezen kívül a különböző sportágakban a támogatók által
felajánlott egyéb ajándékok is kiosztásra kerülhetnek.
8. Költségek
A versenyek lebonyolításával kapcsolatos költségeket a Kocsis Sándor Sportközpont
biztosítja, a helyszíneken felmerülő költségeket a rendezők viselik, azonban az
eredményességi támogatás rendezvény bonyolítási forrásából kompenzációban
részesülnek.
9.

Ki nem állás

A mérkőzésen ki nem álló csapat 0 pontot kap. A második ki nem állás után a vétkes
csapatot ki kell zárni a versenyből, a kizárt csapatnak végső helyezése nincs.

10. Ó
 vás
Óvni a mérkőzéstől, versenytől számított 8 napon belül lehet a X. DSB-nél. Az óvási
szándékot jelezni kell a mérkőzésen, versenyen és a jegyzőkönyv hátoldalán rögzíteni kell
az óvás okát. Az óvást írásban kell benyújtani, az okok feltüntetésével.
11. E
 gyéb tudnivalók
➢ Egy tanuló több sportágban is elindulhat, de egy sportágon belül vagy csak a „nyílt”,
vagy csak a „zárt” versenyben szerepelhet.
➢ Labdajátékoknál a csapatok összeállítása fordulónként változtatható, de a nevezési
lapon minden játékos nevét szerepeltetni kell. Mérkőzéslabdáról, jelölő mezről az elöl
álló csapatnak köteles gondoskodnia.
➢ A versenyeken a diákok kizárólag olyan felnőtt kísérővel érkezhetnek, aki az adott
iskola alkalmazásában áll vagy az iskola igazgatója által írásban felelős az
oda-visszautazásért, a verseny alatti magatartásért, testi épségért, a helyszíneken
köteles megakadályozni az öltözőkben, egyéb helyeken az esetleges rongálásokat,
fegyelmezetlenségeket. A verseny végén a helyszínről a kísérő együtt viszi el a
tanulókat, miután ellenőrizte az öltözők rendjét, tisztaságát.
➢ A versenyek helyszínén a versenyek jegyzőkönyveit a csapatok vezetőinek az
esemény után aláírással kell hitelesíteniük.
➢ A versenyek általában 14.30 órakor kezdődnek.
A versenyek/mérkőzések időpontjának megváltoztatására nincs mód, azt az előzetesen
megállapított időben kell lebonyolítani. Kivételt képez a rossz időjárás, vagy egyéb
váratlan esemény. A megváltozott időpontokról a Kocsis Sándor Sportközpont teljes
körű tájékoztatást ad. Egyéb indokkal a versenyekről/mérkőzésekről való
távolmaradás büntetést von maga után (büntetőpont, kizárás).
7
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➢ Az öltözőkben hagyott vagy elvesztett értéktárgyakért a rendezők nem tartoznak
felelősséggel.
➢ Súlyos sportszerűtlenség esetén (verekedés, lopás stb.) a X. DSB azonnal kizárhatja az
elkövetőt a 2018-2019. évi Kőbányai Diákolimpia további versenyeiről.
➢ A kőbányai diáksport rendezvényeken résztvevők elfogadják, hogy a Kocsis Sándor
Sportközpont számára (honlap, papír és digitális kiadványok) kép- és hangfelvétel
készülhet, amelyen feltűnhetnek, de ezzel kapcsolatban semmilyen követeléssel nem
léphetnek fel a KSSK felé.
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Adatkezelési Nyilatkozat
Alulírott
Név:
Születési helye és ideje:
Lakcím:
Anyja neve:
Diákigazolvány száma:
hozzájárulok
ahhoz, hogy Kocsis Sándor Sportközpont (székhely: 1107 Budapest, Bihari u. 23.,
képviseli: Nagy István igazgató, a továbbiakban: Sportközpont) versenyek és rendezvények
lebonyolításával kapcsolatos feladatainak teljesítéséhez fent megadott személyes adataimat az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII.
Törvényben foglaltaknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje, illetve azokat a köznevelési
intézményem fenntartójának – a versenyeken való részvétellel kapcsolatos tájékoztatás
céljából – megküldje.
Hozzájárulok
ahhoz, hogy a fent megadott személyes adataim közül a nevemet, születési évszámomat,
köznevelési intézményem nevét a versenyeken elért eredményeimmel együtt a Sportközpont a
honlapján közzétegye, valamint az adott sportág országos sportági szakszövetsége részére
továbbítsa, a sportági szakszövetség által – eredménylista, ranglista, illetve statisztikák
formájában – történő közzététel céljából, egyúttal tudomásul veszem, hogy a sportági
szakszövetség által jelen nyilatkozatban megadott személyes adataimmal végzett további
adatkezelési tevékenység tekintetében a Sportközpontot felelősség nem terheli.
Tudomásul veszem és hozzájárulok
ahhoz, hogy a Sportközpont versenyein és rendezvényein a Sportközpont, illetve a
rendezvény főszponzora számára honlapon, papír és digitális kiadványokban történő
közzététel céljából kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen feltűnhetek, ezzel kapcsolatban
semmilyen követeléssel nem léphetek fel a Sportközpont felé. Tudomásul veszem, hogy a
Sportközpont és a rendezvény főszponzora e felvételeket kommunikációs és
reklámtevékenységéhez szabadon felhasználhatja.
Kelt:
aláírás
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Alulírott
Név:
Lakcím:
mint a 
nyilatkozó törvényes képviselője1 kijelentem, hogy a nyilatkozatban foglaltakat
tudomásul veszem, ahhoz hozzájárulok.
Kelt:
aláírás
1 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII
szóló tv. 6. § (3) bekezdésére figyelemmel, amennyiben a nyilatkozó a 16. életévét még
nem töltötte be, nyilatkozata érvényességhez törvényes képviselője hozzájárulása
szükséges.
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ATLÉTIKA

I., II., III., IV. korcsoportos fiú, lány nyílt rendszerű többpróba verseny
A verseny rendezője:A Kocsis Sándor Sportközpont.
A verseny helye és ideje:FTC sportpálya (X. Népliget)
2019. 
április 15.hétfő
április 16.kedd
április 17.szerda

13.00 órától
14.00 ill. 15.00 órától
(forgatókönyv szerint)
13.00 órától
13.00 órától

I. kcs. esőnap: május 13.
II. kcs.
III. kcs. esőnap: május 14.
IV. kcs. esőnap: május 15.

Az esőnapok a Budapesti Atlétikai verseny kiírásának függvényében kerülnek kiírásra.
A verseny résztvevői: A kőbányai általános iskolák fiú, lány csapatai és egyéni versenyzői az
I., II., III., IV. korcsoportban. Iskolánként, nemenként, korcsoportonként 1 csapat (6 fő, a
legjobb öt eredménye számít), és legfeljebb 2 egyéni versenyző szerepelhet. Minden tanuló,
csak a saját korcsoportjában versenyezhet.
Versenyszámok:
Egyéni összetett és csapatverseny számai:
I.
II.
III.
IV.

korcsoport:
korcsoport:
korcsoport:
korcsoport:

40 m síkfutás, kislabdahajítás, 4x50 m szembeváltó
60 m síkfutás, távolugrás, kislabdahajítás, 4x100 m váltó körbefutással
60 m és 600 m síkfutás, távolugrás, kislabdahajítás,
100 m és 800 m síkfutás, távolugrás, kislabdahajítás, súlylökés

Előnevezés: 2019. március 28-áig kizárólag a csatolt előnevezési lap eljuttatásával a
diaksport@kobanyasport.hu e-mail címre. Ebben kérjük az indítani kívánt csapatok és egyéni
versenyzők számának megadását.
Név szerinti nevezés: 2019. április 8-áig kizárólag a csatolt nevezési lap eljuttatásával a
diaksport@kobanyasport.hue-mail címre.
A végleges csapatlistát a helyszínen is kérjük leadni, valamint a számítógépnél is szükséges
az adatok egyeztetése. Nevezési díj nincs.
Igazolás:
Az adott oktatási intézmény által kiadott diákigazolvánnyal vagy fényképes DSE
igazolvánnyal, vagy arcképpel ellátott iskolalátogatási igazolással és összesítő névsorral,
melyet az iskola igazgatója hitelesít. Ennek hiányában a versenyeken, mérkőzéseken a
részvétel tilos. Az igazolásokat a versenyek (mérkőzések) előtt a versenybíróknak
12
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(játékvezetőknek) be kell mutatni. Ha a versenyek (mérkőzések) előtt az igazolások
bármelyike hiányzik, a tanuló vagy a csapat nem szerepelhet.
Díjazás: Egyéni összetett és csapat: az 1-3. helyezettek érem és oklevél, a 4-6. helyezettek
oklevéldíjazásban részesülnek. Egyéni számok: 1-3. helyezettek érem és oklevéldíjazásban
részesülnek. Ezen kívül az esetleges támogatók által felajánlott ajándékok is kiosztásra
kerülnek.
Egyebek:
➢ a versenyen versenybírót és technikai felszerelést a rendező biztosít
➢ sportfelszerelésről a résztvevők gondoskodnak
➢ szöges cipő használata nem engedélyezett
➢ I. kcs. szembeváltó: 2-2 tanuló oszlopban felsorakozik egymással szemben,
szembefutással, kézráütéssel váltanak
➢ a váltófutás a váltó-futószámok szabályai szerint történik, azaz nem kell figyelembe
venni a 20 m-es váltózónát.
➢ a többpróba egyéni összetett versenyébe a váltó eredménye nem számít
➢ I. kcs. kislabda dobás nekifutásból is szabályos
➢ a kislabdahajítás plastoball (12 dkg) kislabdával történik
➢ II., III. korcsoport távolugrás 60 cm ugrósávból, az ugrás távolságát az elugrás
helyétől kell mérni
➢ valamennyi versenyen és a vitás kérdésekben a kiírás és a MASZ szabályai döntenek,
a holtversenyeket az alábbi esetekben kell eldönteni:
➢ Egyéni versenyeken: versenyszámonként meg kell nézni a második legnagyobb
kísérletet, ha ez is egyforma a harmadikat.
➢ összetett csapatversenyben: a csapat utolsó tagjának (5., 4., stb.) eredménye dönt, a
magasabb pontszámmal rendelkező utolsó csapattag csapata kerül előbbre
➢ kizárt versenyző vagy csapat a továbbiakban nem szerepelhet
➢ a versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt
➢ az elvesztett tárgyakért, felszerelésekért felelősséget nem vállalunk
A budapesti döntő időpontja: http://www.bpdiaksport.hu

FLOORBALL
III. korcsoportos fiú, IV. korcsoportos fiú, lány nyílt rendszerű bajnokság
A bajnokság szervezője: A Kocsis Sándor Sportközpont, a Szent László DSE és az
Újhegy-Sibrik DSE.
A bajnokság ideje és helye: III. kcs.: I. forduló 2018. november 16-án pénteken, a II. forduló
2019. 
március 1-jén pénteken a Szent László Általános Iskola (X., Szent László tér 1.)
tornatermében.
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IV. kcs. I. forduló: 2018. november 23-án pénteken, II. forduló: 2019. március 8-án
pénteken a Széchenyi István Általános Iskola (X., Újhegyi sétány 1-3.) tornatermében 2
pályán. Sorsolás - előzetes nevezés alapján - a verseny előtt 1 héttel.
A bajnokság résztvevői: Elsősorban a kőbányai általános iskolák III. kcs. fiú (8 fő), IV. kcs.
fiú és lány csapatai, de kerületen kívüli csapatok nevezését is elfogadjuk. Iskolánként,
nemenként, korcsoportonként 2 csapat nevezhető.

Nevezés: Előnevezési lap kitöltésével, és az első fordulóra összesített névsor leadásával,
amelyen a minden játékos nevét szerepeltetni kell.
Igazolás:Az általános részben foglaltak szerint.
A bajnokság lebonyolítási rendje: körmérkőzéses, ill. egyfordulós csoportmérkőzéses
rendszer alapján döntik el a végső sorrendet, ill. a nevezések függvényében a versenybíróság
által meghatározott módon.
Helyezések eldöntése: pontszámok alapján (győzelem 2 pont, döntetlen 1 pont, vereség 0
pont), azonos pontszám esetén gólarány, azonos gólarány esetén több lőtt gól számít.
Szabályok, a mérkőzések lebonyolítási rendje: A játékidő 10 perc (térfélcsere nélkül). Kapus
nincs, egyszerre 3 mezőnyjátékos tartózkodhat a pályán.
A játéktér a kosárlabda félpályán kialakított kb. 20 x 10 m-es terület, melyet padok vesznek
körül. A kapu mérete 60 x 90 cm. A kapu előtt 90 x 90 cm-es kapuelőteret kell kijelölni, ahol
aktívan játékba avatkozni tilos.
A kiállítást büntetőütés helyettesíti, az 5 perces kiállítást elkövető játékos 5 percig nem léphet
pályára, a 2 + 10 perces kiállítást elkövető játékos az érintett mérkőzésen nem léphet pályára.
Végleges kiállítás vagy más kiállítások esetén, ha a csapat nem tud 3 fővel játszani, az érintett
mérkőzés győztese a vétlen csapat az aktuális eredménnyel, vagy amennyiben az kedvezőbb,
3-0-s eredménnyel zárja a mérkőzést.
Minden egyéb kérdésben a Magyar Floorball Szövetség szabályai érvényesek.
Díjazás: Az 1-3. helyezettek érem és oklevél, a 4-6. helyezettek oklevéldíjazásban
részesülnek. Ezen kívül az esetleges támogatók által felajánlott ajándékok is kiosztásra
kerülnek.
Egyebek:
➢ a csapatok egységes, számozott mezben, váltott tornacipőben, sportnadrágban
jelenjenek meg, ütőt és labdát a csapatok hozzanak magukkal
➢ az öltözőkben hagyott tárgyakért, felszerelésekért felelősséget nem vállalunk
➢ kizárt játékos vagy csapat a továbbiakban nem szerepelhet
➢ a versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt
➢ eredményhirdetés a bajnokság vége után 10 perccel
A budapesti kispályás bajnokság időpontja: http://www.bpdiaksport.hu
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GRUNDBIRKÓZÁS
I-II. korcsoportos fiú, lány zárt rendszerű verseny
A verseny szervezője: A Kocsis Sándor Sportközpont és az Újhegy-Sibrik DSE.
A verseny ideje és helye: 2018. november 20-án kedden a lányok versenye 13.00 órától, a
fiúk versenye 14.30 órától a Széchenyi István Általános Iskola tornatermében 3 pályán (X.
Újhegyi sétány 1-3.). A lányok mérlegelése 12.30 órától, a fiúk mérlegelése 14.00 órától
kezdődik.
A verseny résztvevői: Kőbányai általános iskolák fiú és lány egyéni versenyzői az I-II.
korcsoportban. Iskolánként, nemenként, súlycsoportonként maximum 2 főversenyezhet.
Iskolánként, nemenként 1 fő nevezése a helyszínen módosítható, ha az előzetesen megadott
súlycsoporttól mérlegelés szerint eltér, ebben az esetben egy súlycsoportban a létszám
meghaladhatja a maximum 2 főt.
Súlycsoportok:

fiú : 24; 26; 28; 31; 34; 37; 41; 45; 50; +50 kg
leány: 24; 27; 31; 35; 40; 45; 50; +50 kg
a rendező nevezések függvényében a fenti súlycsoportokon kívül
kijelölhet + felső súlyhatárt

Nevezés: 2018. november 15-éig a KSSK-hoz, súlycsoport megadásával, nevezési lap
kitöltésével.
Igazolás:Az általános részben foglaltak szerint.
A mérkőzések lebonyolítási rendje:
A bajnokság az egyéni versenyek lebonyolítási rendje szerint történik /Magyar Birkózó
Szövetség érvényben lévő szabályai szerint/.
A versenyzők helyszíni sorsolással, csoportokban, körmérkőzéses formában döntik el a
helyezéseket, majd a csoportelsők a másik csoport második helyezettjeivel mérkőznek,
(elődöntő), a győztesek az első helyért mérkőznek.
A verseny versenyszabályai: A verseny 5 m átmérőjű, küzdőkörben zajlik, műanyag borítású
sportpadlón. A verseny /grundbirkózás/ célja, hogy a versenyző, ellenfelét a talajtól felemelje,
vagy a körből kitolja.
A győzelem módjai: tiszta győzelem (4:0), pontozásos győzelem (3:0).
Tiszta győzelem:
- az ellenfél függőleges irányú felemelése és megtartása min. 3 másodpercig csak derék
fölött lehet fogni az ellenfelet /.
- az ellenfél leléptetése szabálytalanság miatt.
Pontozásos győzelem:
- az ellenfél felemelése úgy, hogy mindkét lába elhagyja a talajt, de ennek időtartama
nem haladja meg a 3 másodpercet / 2 pont /,
- az ellenfél kitolása vagy rögzített kilendítése / nem kilökés / a küzdőtérről úgy, hogy
annak egyik talpa túl legyen a kör vonalán, miközben a támadó a kitolás pillanatában
15
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legfeljebb egy lábbal kerülhet a küzdőkörön kívül / 1 pont /, kivéve, ha a kitolt
versenyző kirántja.
- ha a versenyző a körből való kitolása, illetve az emelés ellen úgy védekezik, hogy
letérdel, leül vagy lefekszik a küzdőkörben, az első estben figyelmeztetést kap, minden
további esetben az akció megítélendő az ellenfélnek / 1 pont /,
- ha a két versenyző egyszerre kerül a küzdőtéren kívülre, akció egyik félnek sem ítélhető
Szabálytalanságok:
- az egyértelmű durvaságokon kívül leléptetés jár az ellenfél szándékos gáncsolása, az
ellenfél szándékos földre lökése, vagy lerántása esetén
- nem szándékos, ill. nem durvaságból elkövetett szabálytalanságokért a versenyző első
esetben, figyelmeztetésben részesül, a másodiknál újbóli figyelmeztetés és 1 pont a
vétlennek, a harmadik esetben azonban leléptetés jár.
Mérkőzésidő:
2 perc. Ha a találkozó azonos pontszámmal ér véget (döntetlen), hosszabbításra kerül
sor. A hosszabbítás időtartama 2 perc. Ha nem születik pont, bírói döntésre kerül sor.
Díjazás
: Az 1-3. helyezettek érem és oklevél, a 4-6. helyezettek oklevéldíjazásban
részesülnek. Ezen kívül az esetleges támogatók által felajánlott ajándékok is kiosztásra
kerülnek.
Egyebek:
➢ a versenyen versenybírót és a jelölő pántot a rendezők biztosítják,
➢ sportfelszerelésről a résztvevők gondoskodnak,
➢ az öltözőkben hagyott tárgyakért, felszerelésekért felelősséget nem vállalunk
➢ a versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt
➢ súlyátlépés azonnali kizárást von maga után
A budapesti döntő időpontja. http://www.bpdiaksport.hu

KÉZILABDA
II. korcsoportos vegyes, III.,IV. korcsoportos fiú, III-IV. korcsoportos lány
nyílt rendszerű bajnokság
A bajnokság szervezője: A Kocsis Sándor Sportközpont, a Szent László DSE, a Harmat DSE
és az Újhegy-Sibrik DSE.
A mérkőzések ideje és helye: II. kcs. vegyes csapatokkal két fordulóban a Szent László
Általános Iskolában (X. Szent László tér 1.),
III., IV. kcs. fiú két fordulóban a Szent László Gimnázium tornatermében (X. Kőrösi Csoma
S. út 28-32.)
III-IV. korcsoportos lány két fordulóban a Széchenyi István Általános Iskolában (X. Újhegyi
sétány 1-3.).
Az őszi forduló megrendezése 2018. december 15-éig, a tavaszi forduló megrendezése
2019. május 31-éig kerül megrendezésre sorsolás szerint.
16
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A bajnokság résztvevői: Elsősorban kőbányai általános iskolák II. kcs. vegyes, III. IV. kcs.
fiú, III-IV. korcsoportos lány csapatai, de kerületen kívüli iskolák nevezését is elfogadjuk.
Iskolánként, nemenként, korcsoportonként 2 csapat (12 fő) nevezhet.
Nevezés: A KSSK-ban, előnevezési lap kitöltésével és az első fordulóra összesített névsor
leadásával
. A kőbányai iskolák részére nevezési díj nincs.

Igazolás:Az általános részben foglaltak szerint.
A bajnokság lebonyolítási rendje: A benevezett csapatok sorsolás után körmérkőzéses
rendszer alapján döntik el a végső sorrendet.
A mérkőzések lebonyolítási rendje:
II. korcsoport
A játéktér téglalap alakú terület, amelynek hossza 24 méter, szélessége 9 méter. A kapu az
alapvonal közepén áll, mérete: 160 cm magas és 300 cm széles. A kapu előtérvonal a
gólvonaltól 6m-re, a szabaddobási vonal 9m-re van. Játékidő, játék a labdával, büntetések:
A játékidő: 2 x 10 perc (2 perc szünettel), félidőnként 1 időkérésre van lehetőség, amelynek
időtartama 30 másodperc.
A labda: anyaga szivacs, 15 centiméter átmérőjű. Lehetőség szerint több labdát kell
előkészíteni mérkőzésenként.
A játéktéren egy időben 4 mezőnyjátékos és 1 kapus tartózkodhat. A 3 mezőnyjátékosból
minimum 1 lány legyen. Egy mérkőzésre legfeljebb 8 játékost lehet benevezni. A kapus
szerepeltetése az általános szabályok szerint történik.
A játék középkezdéssel indul, ekkor a védekező csapat játékosai kötelesek a saját
büntetőterületük előtt elhelyezkedni. Gólt követően a labda szintén középkezdéssel kerül
játékba, amikor a védekező csapat játékosaira a középkezdésnél érvényes szabály vonatkozik.
A dobások (bedobás, szabaddobás, büntetődobás) elvégzésekor a védőjátékosnak legalább 1
méter távolságban kell elhelyezkedni a dobást végrehajtó játékostól.
Büntetések: 1 perces kiállítás (2x); a harmadszori kiállítás kizárást von maga után.
Minden egyéb esetben a kézilabdázás érvényben lévő játékszabályait kell alkalmazni.
III. IV. korcsoport
A játékidő 2x15 perc három perc szünettel, csapatlétszám 6+1 fő. (Ha a mérkőzések a
szabványméretnél kisebb tornateremben kerülnek lebonyolításra, akkor 5+1 játékos.) A
mérkőzéseken a jegyzőkönyvben feltüntetett 12 fő szerepelhet.
Labdáról mindkét csapatnak, eltérő színű trikóról az elől álló csapat köteles gondoskodni. A
mérkőzéseket esőben is lejátsszuk, csak vihar, vagy erős hideg esetén maradhat el mérkőzés.
Ki nem állás esetén a ki nem álló csapat 10:0 arányban elveszti a mérkőzést. Kétszeri ki nem
állás esetén a vétkes csapatot kizárjuk a bajnokságból. Minden egyéb esetben az Magyar
Kézilabda Szövetség szabályai érvényesek.
Díjazás: Az 1-3. helyezettek érem és oklevél, a 4-6. helyezettek oklevéldíjazásban
részesülnek. Ezen kívül az esetleges támogatók által felajánlott ajándékok is kiosztásra
kerülnek.
Egyebek:
➢ a mérkőzéseken játékvezetőt, jegyzőkönyvet és technikai felszerelést a rendező
biztosít
17
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➢
➢
➢
➢

az öltözőkben hagyott tárgyakért, felszerelésekért felelősséget nem vállalunk
kizárt játékos vagy csapat a továbbiakban nem szerepelhet
eredményhirdetés az utolsó forduló után valamennyi csapat részvételével
a versenyeken mindenki a saját felelősségére vesz részt

A budapesti döntő időpontja:http://www.bpdiaksport.hu
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KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
I., II., III., IV. korcsoportos fiú, III-IV. korcsoportos lány nyílt rendszerű bajnokság
A bajnokság szervezője:A Kocsis Sándor Sportközpont és a KISE.
A mérkőzések ideje és helye:
2018. szeptember – 2019. április
I., II. kcs. fiú
III. kcs. fiú,
III-IV. kcs. lány
IV. kcs. fiú

keddijátéknapokon,
hétfőijátéknapokon,
hétfőijátéknapokon
csütörtökijátéknapokon

A mérkőzések a Kocsis Sándor Sportközpont műfüves pályáin (X. Bihari u. 23.) kerülnek
megrendezésre.
A bajnokság résztvevői: A kőbányai általános iskolák fiú csapatai (5 + 1 fő) az I., II., III., IV.
korcsoportban, valamint lány csapatai (5 + 1 fő) a III-IV. korcsoportban. Iskolánként,
korcsoportonként, nemenként 1csapat (12 fő) nevezhet.
Nevezés: KSSK-ban előnevezési lap kitöltésével és az első fordulóra összesített névsor
leadásával,melyen minden játékos nevét szerepeltetni kell. Nevezési díj nincs.
Igazolás:Az általános részben foglaltak szerint.
A bajnokság lebonyolítási rendje:A lebonyolítás függ a benevezett csapatok számától.
A benevezett csapatok sorsolás után kétfordulós körmérkőzéses (5 vagy ennél kevesebb
csapat esetén) ill. csoportmérkőzéses rendszer alapján döntik el a végső sorrendet
A mérkőzések lebonyolítási rendje: A Magyar Labdarúgó Szövetség kispályára vonatkozó
általános szabályai érvényesek.
Díjazás: Az 1-3. helyezettek érem és oklevél, a 4-6. helyezettek oklevéldíjazásban
részesülnek. Ezen kívül az esetleges támogatók által felajánlott ajándékok is kiosztásra
kerülnek.
Egyebek:
➢ sportfelszerelésről a résztvevők gondoskodnak
➢ mérkőzéslabdáról, jelölő mezről az elöl álló csapatnak köteles gondoskodnia
➢ a mérkőzésen csak a műfüvekre engedélyezett stoplis cipőben vagy egyéb
sportcipőben lehet játszani
➢ ki nem állás esetén a vétkes csapat 0 pontot, az ellenfele 5:0 gólaránnyal 3 pontot
kap
➢ második ki nem állás esetén a vétkes csapatot kizárjuk a bajnokságból,
eredményeit megsemmisítjük
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➢ az öltözőkben hagyott tárgyakért, felszerelésekért felelősséget nem vállalunk
➢ a bajnokságból valamilyen okból véglegesen kizárt játékos (fegyelmi ügy,
sportszerűtlenség stb.) a tanév végéig nem vehet részt és nem jelenhet meg a
Kőbányai Diákolimpia rendezvényein
➢ eredményhirdetés a rájátszást követően
➢ a versenyeken mindenki a saját felelősségére vesz részt
A budapesti döntő időpontja: http://www.bpdiaksport.hu

KOSÁRLABDA
III. korcsoportos lány, IV. korcsoportos fiú, nyílt rendszerű bajnokság
A bajnokság szervezője: A Kocsis Sándor Sportközpont, a Túri DSE és a Szervátiusz Jenő
Általános Iskola.
A mérkőzések ideje és helye:
2018. novembertől -2019. áprilisig szerdai játéknapokon
Fiú: a Keresztury Dezső Általános Iskola (X. Keresztúri út 7-9.)
Lány: a Szervátiusz Jenő Általános Iskola (X. Kőbányai út 38.) tornatermében.
A bajnokság résztvevői: A kőbányai általános iskolák fiú csapatai a IV. korcsoportban, lány
csapatai a III. korcsoportban. Iskolánként, nemenként, korcsoportonként 2 csapat (12 fő)
nevezhet.
Nevezés: A KSSK-ban előnevezési lap kitöltésével és az első fordulóra összesített névsor
leadásával, melyen minden játékos nevét szerepeltetni kell. Nevezési díj nincs.
Igazolás:Az általános részben foglaltak szerint.
A bajnokság lebonyolítási rendje: A benevezett csapatok sorsolás után körmérkőzéses
rendszer alapján döntik el a végső sorrendet.
A mérkőzések lebonyolítási rendje: A Magyar Kosárlabda Szövetség idevonatkozó új
játékszabályai szerint.
Díjazás: Az 1-3. helyezettek érem és oklevél, a 4-6. helyezettek oklevéldíjazásban
részesülnek. Ezen kívül az esetleges támogatók által felajánlott ajándékok is kiosztásra
kerülnek.
Egyebek:
➢ a mérkőzéseken játékvezetőt, jegyzőkönyvet és órát a rendező biztosít
➢ mérkőzéslabdáról, jelölő mezről az elöl álló csapatnak köteles gondoskodnia
➢ az öltözőkben hagyott tárgyakért, felszerelésekért felelősséget nem vállalunk
➢ kiállított játékos, ha külön bejelentés nem érkezik, automatikusan egy mérkőzésen
nem szerepelhet
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➢ a mérkőzéseken mindenki a saját felelősségére vesz részt
A budapesti döntő időpontja: http://www.bpdiaksport.hu

KÖTÉLUGRÁS
I., II., III., IV. korcsoportos fiú, lány nyílt rendszerű verseny
A verseny szervezője: Kocsis Sándor Sportközpont és a Kertvárosi Általános Iskola (X.
Jászberényi út 89.).
A verseny ideje és helye:2019. február 6-ána Kertvárosi Általános Iskola tornatermében
(X. Jászberényi út 89.). Technikai értekezlet, nevezések pontosítása: 13.45 óra.
14.15 I. és II. korcsoport gyorsasági verseny
15.30 III. és IV. korcsoport gyorsasági és duplahajtóverseny
A verseny résztvevői: Kőbányai általános iskolák fiú és lány versenyzői az I., II., III., IV.
korcsoportban. Minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet. Iskolánként,
nemenként, korcsoportonként és versenyszámonként maximum 4 főnevezhet.
Nevezés: 2019. január 31-ig a KSSK-ban, kizárólag a csatolt nevezési lap eljuttatásával a
diaksport@kobanyasport.hue-mail címre, a versenyszámok egyértelmű feltüntetésével.
Helyszíni nevezést nem fogadunk el.
Igazolás:Az általános részben foglaltak szerint.
A verseny lebonyolítása: Gyorsasági verseny 1 percig. Kezdők páros lábon is szökdelhetnek.
Az áthajtások számát osztjuk kettővel. Futólépéses végrehajtás esetén a bal láb alatt áthajtott
kötelet számoljuk, ha minden lépés alatt áthajtja a versenyző a kötelet.
Duplahajtó versenyfél percig. Egy felugrás alatt kétszer kell a kötelet áthajtani a láb alatt.
Díjazás: Az 1-3. helyezettek érem és oklevél, a 4-6. helyezettek oklevéldíjazásban
részesülnek. Ezen kívül az esetleges támogatók által felajánlott ajándékok is kiosztásra
kerülnek.
Egyebek:
➢
➢
➢
➢
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a versenyen versenybírót a rendezők biztosítják
sportfelszerelésről a résztvevők gondoskodnak
az öltözőkben hagyott tárgyakért, felszerelésekért felelősséget nem vállalunk
a versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt
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MEZEI FUTÁS
I., II., III., IV. korcsoportos fiú, lány nyílt rendszerű verseny
A verseny szervezője:A Kocsis Sándor Sportközpont és a PODIART SE.
A verseny helye és ideje: Óhegy park
2019. április 29. hétfő 14.00 óra
(esőnap: 2019. május 23. csütörtök 14.00 óra)
A verseny résztvevői: Kőbányai DSE/ISK-k fiú és lány versenyzői az I., II., III., IV.
korcsoportban. Iskolánként, nemenként, korcsoportonként 10 fő indulhat. Minden tanuló, csak
a saját korcsoportjában versenyezhet.
Nevezés: 2019. április 25-éig ill. esőnap esetén 2019. május 20-áig kizárólag a csatolt
nevezési lap eljuttatásával a diaksport@kobanyasport.hu e-mail címre. Későbbiekben a
nevezés nem módosítható.
Jelentkezés, igazolás, rajtszámok átvétele: a helyszínen legkésőbb 30 perccel a verseny
kezdete előtt, az általános részben foglaltak szerint.
A diákigazolványokat, összesítő névsorokat kérjük nemenként. korcsoportonként
összegyűjtve ellenőrzésre átadni.
A verseny lebonyolítása, versenyszámok:
Jelentkezés korcsoportonként a rajtnál, 10 perccel a rajt előtt, az indító bírónál.
Csapatverseny értékelése: iskolánként, korosztályonként és nemenként az 5 legjobb
időeredmény alapján történik. A csapat eredményét az 5 legjobb eredmény összege adja,
holtverseny esetén a jobbik utolsó csapattag időeredménye dönt.
14.00
14.15

I. korcsoport
I. korcsoport

fiú
lány

750 m
750 m

14.30
14.50

II. korcsoport
II. korcsoport

fiú
lány

1500 m
750 m

15.10
15.30

III. korcsoport
III. korcsoport

fiú
lány

2250 m
1500 m

15.50
16.20

IV. korcsoport
IV. korcsoport

fiú
lány

2250 m
1500 m

Díjazás: Minden korcsoport és nemenként, egyéni és csapat (5 fő/csapat) 1-3. helyezettje
érem és oklevél, a 4-6. helyezettje oklevéldíjazásban részesül. Ezen kívül az esetleges
támogatók által felajánlott ajándékok is kiosztásra kerülnek. Eredményhirdetés folyamatosan.
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Költségek:A versenyrendezés költségei a rendező szerveket terhelik.
Egyebek (általános rész):
● A versenyen elektromos időmérés lesz, az időmérő a versenyzők rajtszámán
található.
● A kerületi versenyen teljesítendő távok nem minden esetben egyeznek a budapesti
verseny távjaival.
● Eredményhirdetéseket a korcsoportok célba érkezését követően folyamatosan tartjuk.
● A versenyen versenybírót a rendezők biztosítják, bármilyen észrevétel, panasz esetén
kérjük, hogy a kísérő tanárok a vezető versenybíróhoz forduljanak.
● A versenypálya (750m-es kör) kordonszalaggal lesz lezárva, ezen a területen csak az
aktuális futam versenyzői tartózkodhatnak.
● Sportfelszerelésről a résztvevők gondoskodnak, szöges cipő használata nem
engedélyezett.
● A versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt.
● Kérünk minden kísérőt és kilátogatót, hogy a versenyzőiket sportszerű magatartásra
bíztassák.
Vezető versenybíró: Stépán Zsolt, PSE alelnöke
A budapesti mezei bajnokság: http://www.bpdiaksport.hu

MINITRAMPOLIN UGRÁSOK VERSENYE
I-II., III-IV. korcsoportos fiú, lány nyílt, területi meghívásos rendszerű verseny
A verseny szervezője: A Kocsis Sándor Sportközpont, a Budapesti Torna Szövetség és az
Újhegy-Sibrik DSE.
A verseny ideje és helye: Az I. forduló 2018. november 29-én csütörtökön, a II. forduló
2019. 
május 9-én csütörtökön 14.00 órától a Széchenyi István Általános Iskolában (X.
Újhegyi sétány 1-3.).
A verseny résztvevői: Kőbányai általános iskolák (valamint a BTSZ által meghívott) 6 fős fiú,
lány csapatai. Iskolánként, nemenként maximum 2 csapat, 3 egyéni versenyző és 3 szinkron
pár indítható az I- II., III-IV. korcsoportban.
Nevezés: Az I. fordulóra 2018. november 22-éig, a II. fordulóra 2019. május 6-áig nevezési
lap eljuttatásával a KSSK-hoz (e-mail cím: diaksport@kobanyasport.hu tel./fax: 262-3504).
Iskolánként, nemenként korcsoportonként „egyéni” „szinkron” „csapat”egyértelmű
megjelölésével. A helyszínen is kérjük a nevezés egyeztetését.
Igazolás: Az adott oktatási intézmény által kiadott diákigazolvánnyal vagy DSE
igazolvánnyal és összesítő névsorral, melyet az iskola igazgatója hitelesít. Ennek hiányában a
versenyeken, mérkőzéseken a részvétel tilos. Az igazolásokat a versenyek (mérkőzések) előtt
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a versenybíróknak (játékvezetőknek) be kell mutatni. Ha a versenyek (mérkőzések) előtt az
igazolások bármelyike hiányzik, a tanuló vagy a csapat nem szerepelhet. Jogosulatlan
szereplés esetén az eredmény nem számítható be, illetve az ellenfél győz.
A verseny lebonyolítási rendje: Csapatverseny: 5 előírt ugrás (függőleges repülés,
terpeszcsuka ugrás, tigrisbukfenc, szaltó előre, 5. ugrás szabadon választott) Szinkronugrás:
két szabadon választott gyakorlat. Egyéni verseny: két szabadon választott ugrás (minimum
szaltó).
Eredményszámítás, értékelés:
Csapateredmény: a gyakorlatonként a kapott pontértékek átlagának összege. Egyéni és
szinkronugrás eredmény: a teljesített két gyakorlat pontszáma közül a magasabb számít.
Díjazás: Az 1-3. helyezett csapatok érem és oklevél, a 4-6. helyezettek oklevél díjazásban
részesülnek. Egyéni és szinkronugrásnál az 1-3. helyezettek érem, a 4-6. helyezettek oklevél
díjazásban részesülnek. Ezen kívül az esetleges támogatók által felajánlott ajándékok is
kiosztásra kerülnek.
Egyebek:
➢
➢
➢
➢

sportfelszerelésről a résztvevők gondoskodnak
az öltözőkben hagyott tárgyakért, felszerelésekért felelősséget nem vállalunk
kizárt játékos vagy csapat a továbbiakban nem szerepelhet
a versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt

A budapesti verseny:http://www.bpdiaksport.hu

RÖPLABDA
IV. korcsoportos fiú, lány nyílt rendszerű bajnokság
A bajnokság szervezője:A Kocsis Sándor Sportközpont és a Szent László DSE.
A mérkőzések ideje és helye: Később kijelölt időpontban, két fordulóban a Szent László
Általános Iskola tornatermeiben (X. Szent László tér 1.).
Az őszi forduló megrendezése 2018. december 15-éig, a tavaszi forduló megrendezése
2019. május 31-éig kerül megrendezésre sorsolás szerint.
A bajnokság résztvevői: Kőbányai általános iskolák fiú, lány csapatai a IV. korcsoportban, de
kerületen kívüli iskolák nevezését is elfogadjuk. Iskolánként, nemenként 2 csapat (12 fő)
nevezhet. A jegyzőkönyvbe 8 játékos neve kerülhet, a mérkőzést legalább 6 játékossal (IV.
kcs.) lehet elkezdeni.
Nevezés: A KSSK-ban, előnevezési lap kitöltésével és az első fordulóra összesített névsor
leadásával.
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Igazolás:Az általános részben foglaltak szerint.
A bajnokság lebonyolítási rendje: A benevezett csapatok sorsolás után körmérkőzéses vagy
csoportmérkőzéses rendszer alapján döntik el a végső sorrendet. Helyezések eldöntése: a
legtöbb bajnoki pontot szerzett csapat, a nyert-vesztett játszmák aránya, nyert-vesztett pontok
aránya, egymás ellen elért eredmény. Győzelem 2 pont, vereség 1 pont, meg nem jelenés 0
pont.
A mérkőzések lebonyolítási rendje: Minden korcsoportban a mérkőzések két nyert játszmáig
tartanak.
Csapatonként, játszmánként legfeljebb 6 (IV. kcs.) csere engedélyezhető. A csapat egy
kezdőjátékosa elhagyhatja a pályát és visszatérhet, de csak egyszer játszmánként és csakis az
előző állásrendi helyére. Labdáról mindkét csapatnak, eltérő színű trikóról az elöl álló csapat
köteles gondoskodni. Ki nem állás esetén a ki nem álló csapat 2:0 arányban elveszti a
mérkőzést. Kétszeri ki nem állás esetén a vétkes csapatot kizárjuk a bajnokságból. Minden
egyéb esetben az Magyar Röplabda Szövetség szabályai érvényesek.
Díjazás: Az 1-3. helyezettek érem és oklevél, a 4-6. helyezettek oklevéldíjazásban
részesülnek. Ezen kívül az esetleges támogatók által felajánlott ajándékok is kiosztásra
kerülnek.
Egyebek:
➢ a mérkőzéseken játékvezetőt, jegyzőkönyvet és technikai felszerelést a rendező
biztosít
➢ az öltözőkben hagyott tárgyakért, felszerelésekért felelősséget nem vállalunk
➢ kiállított játékos, ha külön bejelentés nem érkezik, automatikusan egy mérkőzésen
nem szerepelhet
➢ a mérkőzéseken mindenki a saját felelősségére vesz részt
A budapesti döntő időpontja: http://www.bpdiaksport.hu

SAKK
I., II., III., IV. korcsoportos fiú, lány zárt(amatőr) rendszerű egyéni és csapatverseny
A verseny szervezője:Kocsis Sándor Sportközpont és a Barcza Gedeon Sakk Club.
A verseny helye és ideje: A Szent László Gimnázium (X. Kőrösi Csoma S. út 28-32.)
dísztermében. A versenyek 14.30 órakor kezdődnek. Nevezések pontosítása, játékszabályok
ismertetése 14.00 órától.
Egyéni versenyek:
2019. január 14-én hétfőn I., II. kcs. egyéni verseny
2019.január 15-én
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Csapatversenyek:
2019.január 16-án szerdán I-II. kcs. csapatverseny
2019. 
január 17-én

csütörtökön III-IV. kcs. csapatverseny

A verseny résztvevői: A kőbányai általános iskolák fiú és lány csapatai és egyéni versenyzői
az I., II., III., IV. korcsoportban. Versenyenként, iskolánként, nemenként és korcsoportonként
2

csapat
és legfeljebb 8 egyéni versenyzőnevezhet.
Egyéni versenyen „zárt” (amatőr) kategóriában azok a tanulók indulhatnak, akik a 2018.
szeptember 1 - jei FIDE listán nem rendelkeznek értékszámmal.
Az egyéni versenyeken indulók kizárólag a saját korcsoportjukban versenyezhetnek, sem le-,
sem felversenyzésre nincs mód.
A csapatversenyek esetén van mód felversenyzésre, a benevezett tagok lehetnek fiatalabbak a
korcsoport alsó határánál, de a felversenyző csapatban legalább 1 tanulónak meg kell felelnie
az eredeti korcsoport előírásának.
Egy játékos csak egy csapatban szerepelhet (függetlenül attól, hogy a versenyek hány napon
kerülnek megrendezésre), csapatban játszhatnak az iskola élőpontszámos tanulói is.
Csapatösszeállítás:
I-II. kcs. lány: 3 fő lány, I-II. kcs. fiú: 4 fő fiú (lány is lehet a csapatban), III-IV. kcs. lány: 
3
fő lány, III-IV. kcs. fiú: 4fő fiú (lány is lehet a csapatban).
Amennyiben az első helyezettek nem él(het)nek a továbbjutás lehetőségével vagy már
korábban biztosította helyét a döntőben, a második helyezettek a továbbjutók.
Nevezés: 2019. január 8-áig a csatolt nevezési lap eljuttatásával a KSSK-hoz (e-mail cím:
diaksport@kobanyasport.hu).
Iskolánként,
nemenként korcsoportonként „egyéni”
„csapat”egyértelmű megjelölésével, a születési dátumok pontos kitöltésével. A helyszínen is
kérjük a nevezés egyeztetését.
Igazolás:Az általános részben foglaltak szerint.
A verseny lebonyolítási rendje: A versenyzők létszámától függően a versenyt sorsolás után
10-10 perces 5 fordulós svájci rendszerben, vagy körmérkőzéssel bonyolítjuk. Csak olyan
csapatokat veszünk figyelembe, ahol lányoknál 3-3 fő, fiúknál 4-4 fő megvan. Lányok a fiú
csapatban szerepelhetnek.
A mérkőzések lebonyolítási rendje: A Magyar Sakk Szövetség általános szabályai
érvényesek.
Díjazás: Az 1-3. helyezettek érem és oklevél, a 4-6. helyezettek oklevél díjazásban
részesülnek. Ezen kívül az esetleges támogatók által felajánlott ajándékok is kiosztásra
kerülnek.
Egyebek:
➢ V. korcsoportos (2002-2003-ban született) általános iskolai tanulók „zárt” egyéni
versenye: 2019. január 30. Giorgio Perlasca SZKI (X. Maglódi út 8.) étterme
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➢
➢
➢
➢
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a versenyen mérkőzéslapokat és technikai felszerelést a rendező biztosít
az öltözőkben hagyott tárgyakért, felszerelésekért felelősséget nem vállalunk
kizárt versenyző a továbbiakban nem szerepelhet
a verseny alatt fokozott fegyelmet és csendet kérünk
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STRANDRÖPLABDA
III- IV. korcsoportos nyílt rendszerű bajnokság
A bajnokság szervezője:A Kocsis Sándor Sportközpont.
A mérkőzések ideje és helye: I. forduló: 2018. október 2-án 14.00 órától, esőnap 2018.
október 5. 14.00, II. forduló: 2019. május 7-én 14.00 órától esőnap 2019. május 21. 14.00
(Újhegyi Uszoda és Strandfürdő X. Újhegyi út 13.). Technikai megbeszélés: 13.30 órakor.
A bajnokság résztvevői: Kőbányai általános iskolák 6 fős vegyes csapatai a III - IV.
korcsoportban (a pályán min. 1 lánynak szerepelnie kell). Iskolánként 1csapat nevezhet.
Nevezés: A KSSK-ban, nevezési lap kitöltésével és az első fordulóra összesített névsor
leadásával.
Igazolás:Az általános részben foglaltak szerint.
A bajnokság lebonyolítási rendje: A benevezett csapatok sorsolás után körmérkőzéses vagy
csoportmérkőzéses rendszer alapján döntik el a végső sorrendet. Helyezések eldöntése: a
legtöbb bajnoki pontot szerzett csapat, szett arány, egymás ellen elért eredmény. A nyert
mérkőzés 2 pontot, a vesztett mérkőzés 0 pontot ér.

Strandröplabda 4-4 elleni játékszabályok összefoglalása (általános szabály)
A pálya mérete: 8x16 m játéktér kifutóval, a háló magassága 224 cm.
1 csapat max. 6 játékosból állhat. Négyen lehetnek egyszerre a pályán (min. 1 lánynak
szerepelnie kell), a csere nem kötelező.
Szettenként egy cserére van lehetőség. Sérülés esetén a tartalék játékost be lehet cserélni,
még akkor is, ha már játszott abban a szettben. A kivételes csere esetén a sérült játékos azon a
mérkőzésen már nem játszhat.
Egy játszma 15 pontig, két pont különbséggel tart. A mérkőzés 2 nyert játszmáig tart.
A mérkőzéseken szettenként két, 30 mp hosszúságú pihenőidő kérhető.
A játékosok meghatározott sorrendben nyitnak, helytartási kötelezettség azonban nincs.
A sánc önálló érintésnek számít, utána a csapatnak már csak 2 érintése van. Ha a háló fölött
két játékos egyszerre ér a labdához, annak a csapatnak, ahová a labda érkezik, még 3 érintésre
van joga. Nem hiba, ha a háló felett az ellenfelek egyidejű érintéséből ”tartott” labda lesz.
A pályán nincs támadóvonal, a játékosok saját térfelükön bárhonnan végrehajthatnak
befejezett támadóérintést.
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Egy játékos behatolhat az ellenfél térfelébe, játékmezőjébe és/vagy kifutójába, ha ez nem
akadályozza az ellenfél játékát.
A labdát a test bármely részével lehet érinteni.
Az első érintésnek (nyitásfogadás, védekezés, stb.) kosárérintéssel ”tisztának ”
kell lennie, de ezek elbírálása nem olyan szigorú, mint amit az FIVB szabály
megkövetel. Az erős ütést védő érintésnél a labdát egy pillanatig kosárérintéssel
meg lehet az ujjakkal tartani.
A támadóérintést hibásnak kell tekinteni (a teremröplabdázás hivatalos szabályiban szereplő
hibákon felüli, további hibák): (1) ha a játékos „nyitott kezű tip” érintést hajt végre, a labdát
az ujjaival irányítva, illetve, (2) ha a játékos kosárérintéssel befejezett támadóérintést hajt
végre úgy, hogy a labda röppályája nem merőleges a vállak vonalára – kivéve a játékostársnak
történő feladást.
A háló vagy az antenna /15.4.3. szabály/ megérintése nem hiba, kivéve, ha a
játékos a labda megjátszása közben érinti azokat, vagy ezzel befolyásolja a játékot. A labda
megjátszására irányuló akció, ha a játékos közel van a labdához és megpróbálja megjátszani
azt. Fentiek módosítást, illetve megerősítést jelentenek a Strandröplabdázás játékszabályaiban
foglaltakhoz képest. A fentiekben nem érintett pontokban a Strandröplabdázás játékszabályai
érvényesek.
Díjazás: Az 1-3. helyezettek érem és oklevél, a 4-6. helyezettek oklevéldíjazásban
részesülnek. Ezen kívül az esetleges támogatók által felajánlott ajándékok is kiosztásra
kerülnek.
Egyebek:
➢ a mérkőzéseken jegyzőkönyvet és technikai felszerelést a rendező biztosít, 
a
számolást versenyzők végzik
➢ mérkőzéslabdáról, jelölő mezről az elöl álló csapatnak köteles gondoskodnia
➢ az öltözőkben hagyott tárgyakért, felszerelésekért felelősséget nem vállalunk
➢ kiállított játékos, ha külön bejelentés nem érkezik, automatikusan egy mérkőzésen
nem szerepelhet
➢ a mérkőzéseken mindenki a saját felelősségére vesz részt

TOLLASLABDA
III., IV. korcsoportos fiú, lány nyílt rendszerű verseny
A verseny szervezője:A Kocsis Sándor Sportközpont.
A verseny ideje és helye
2018. 
december 13-án 13.30órától a Magyar Gyula Kertészeti SZG és SZKI tornatermében.
(X. Maglódi út 8.).
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A verseny résztvevői: Kőbányai általános iskolák fiú és lány egyéni versenyzői a III., IV.
korcsoportban. Iskolánként, nemenként, korcsoportonként maximum 5 főindulhat.
Nevezés: 
2018. december 6-áig, a KSSK-ban, nevezési lap kitöltésével. Nevezési díj nincs.
Igazolás:Az általános részben foglaltak szerint.
A verseny lebonyolítási rendje: A benevezett egyéni versenyzők kétvereséges kieséses
rendszer alapján döntik el a végső sorrendet, vagy a nevezések függvényében a helyszínen, a
versenybíróság által meghatározott módon.
A mérkőzések lebonyolítási rendje: A Magyar Tollaslabda Szövetség általános szabályai
érvényesek.
Díjazás: Az 1-3. helyezettek érem és oklevél, a 4-6. helyezettek oklevéldíjazásban
részesülnek. Ezen kívül az esetleges támogatók által felajánlott ajándékok is kiosztásra
kerülnek.
Egyebek:
➢ a mérkőzéseken versenybírók számolnak, technikai felszerelést a rendező biztosít
➢ sportfelszerelésről a résztvevők gondoskodnak (ütőt korlátozott számban tudunk
csak biztosítani)
➢ az öltözőkben hagyott tárgyakért, felszerelésekért felelősséget nem vállalunk
➢ kizárt játékos vagy csapat a továbbiakban nem szerepelhet
➢ a versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt
A budapesti döntő időpontja:http://www.bpdiaksport.hués www.bptollaslabdazas.hu

TORNA
I-II. korcsoportos fiú, lány zárt rendszerű 2 szeresverseny
A verseny rendezője:A Kocsis Sándor Sportközpont és az Újhegy–Sibrik DSE.
A verseny ideje és helye:
2019. 
február 27-én szerdán 14.30 órakor a Széchenyi István Általános Iskola
tornatermében. (X. Újhegyi sétány 1-3.).
A verseny résztvevői: A kőbányai általános iskolák fiú és lány csapatai és egyéni versenyzői
az I-II. korcsoportban, akik 2016. szeptember 1-je óta versenyengedéllyel nem rendelkeznek
a torna, valamint a torna rokonsportágaiban (akrobatikus torna, aerobik, gumiasztal).
Iskolánként, nemenként, 2 csapat (6 fő) és legfeljebb 4 egyéni versenyző szerepelhet.
Minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet.
Nevezés:2019. február 21-iga KSSK-ban, nevezési lap kitöltésével:
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Név szerinti csapatnevezéssel (szólítási rendben) és az egyéni indulók neveinek külön
feltüntetésével. A végleges csapatlistát (szólítási rendben) a helyszínen is egyeztetni kell.
Igazolás:Az általános részben foglaltak szerint a verseny előtt 30 perccel.
Az adott oktatási intézmény által kiadott diákigazolvánnyal vagy fényképes DSE
igazolvánnyal, vagy arcképpel ellátott iskolalátogatási igazolással és összesítő névsorral,
melyet az iskola igazgatója hitelesít. Ennek hiányában a versenyeken, mérkőzéseken a
részvétel tilos. Az igazolásokat a versenyek (mérkőzések) előtt a versenybíróknak
(játékvezetőknek) be kell mutatni. Ha a versenyek (mérkőzések) előtt az igazolások
bármelyike hiányzik, a tanuló vagy a csapat nem szerepelhet."
A verseny lebonyolítási rendje: Versenyanyag a „régi” budapesti kiírás szerint. A Magyar
Torna Szövetség általános szabályai érvényesek. Csapatversenybe a szerenkénti legjobb öt
eredmény számít. A pontozás századokigtörténik.
Díjazás: Az 1-3. helyezett egyéni versenyzők érem és oklevéldíjazásban részesülnek. Az 1-3.
helyezett csapatok és egyéni összetett versenyzők érem és oklevél, a 4-6. helyezettek oklevéldíjazásban részesülnek. Ezen kívül az esetleges támogatók által felajánlott ajándékok is
kiosztásra kerülnek.
Egyebek:
➢ a versenyen versenybírót, jegyzőkönyvet és technikai felszerelést a rendező biztosít
➢ sportfelszerelésről a résztvevők gondoskodnak
➢ az öltözőkben hagyott tárgyakért, felszerelésekért felelősséget nem vállalunk
➢ kizárt versenyző vagy csapat a továbbiakban nem szerepelhet
➢ a versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt
➢ a Budapesti Diákolimpia torna döntőn a„nyílt” kategóriában indulók beszámítanak az
eredményességi pontverseny „tömegesítés” részébe
A budapesti döntő időpontja: http://www.bpdiaksport.hu
Új gyakorlatanyag letöltése: www.mdsz.hu

egyéb események, sportnapok

KŐBÁNYAI DIÁKSPORT ÉVNYITÓ

Rendezője
: A Kocsis Sándor Sportközpont és a Magyar Gyula Kertészeti SZI.
Ideje és helye: 2018. szeptember 26-án szerdán 15.00 órakor a Magyar Gyula Kertészeti
SZG és SZKI aulájában (X. Maglódi út 8.).
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Program:
A 2017-2018. tanév diákolimpia eredményességi pontversenyének díjátadása.
A serlegeket átadják:

kőbányai képviselők,
meghívott vendégek, közöttük
Osváth Richárd a Törekvés SE versenyzője
kerekes székes vívó, paralimpiai ezüst- és bronzérmes,
világ- és Európa-bajnok.
Késely Ajna a Kőbánya SC versenyzője
válogatott úszó, Európa-bajnoki ezüstérmes,
junior világ- és Európa-bajnok.

A 2018/2019-es tanévi diákolimpia megnyitása
tartja: Nagy István, a Kocsis Sándor Sportközpontigazgató
Meghívottak, résztvevők

Igazgatók, DSE elnökök, az iskola legjobb sportolói (15 fő)

„FUSSUNK KŐBÁNYÁÉRT” AZ EURÓPAI MOBILITÁSI HÉTEN
meghívott általános- és középiskolák részére
Rendezője
: és a Kocsis Sándor Sportközpont.
Ideje és helye:
2018.

szeptember 19. szerda 10.00 – 10.45 Óhegy park
Lebonyolítás: 2018 m közös futás későbbi kiírás szerint,
Csatlakozási lehetőség a Magyar Diáksport Napjához: további információ:www.mdsz.eu
Létszám NEM számítaz eredményességi pontversenybe
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AUTÓMENTES NAP AZ EURÓPAI MOBILITÁSI HÉTEN
óvodák, általános- és középiskolák részére
Rendezője
: A Kőbányai Önkormányzat és a Kocsis Sándor Sportközpont.
Ideje és helye:2018. szeptember 21.
péntek
Lebonyolítás: későbbi kiírás szerint.
Létszám NEM számítaz eredményességi pontversenybe
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TERMÉSZETJÁRÁS, DIÁKTÚRA VERSENY TERVEZET!
A verseny rendezője:A Kocsis Sándor Sportközpont és a Természetbarát Szakbizottság.
A fordulók helye és ideje:
színhely

ellenőrző pont

I.

Pesti Síkság

Felsőrákosi tanösvény
(Bp. X. Túzok u.)

II.
17.

Pilis és Budai-hg.

Csobánka-Kevély-nyereg-Bécsi út

III.

Budai-hegység

Hűvösvölgy, Fenyőgyöngye

IV.

Budai-hegység

Megemlékezés az 1948-49-es 2019. március 15.
szabadságharcról

V.

Pilis-hegység

+ forduló

időpont
2018. október 6.
2018.

november

2019. február 9.

Pilisszentiván, Jági tanösvény2019. április 27.
Kőbánya Kupa tájék. verseny 2019. május 19.

Megjegyzés: 2018. november 17-én ajánlhatjuk a Mozdulj Kőbánya pontgyűjtő
versenysorozat részeként a Kőbányai Helyismereti túrátis.
A verseny résztvevői: Elsősorban a kőbányai általános- és középiskolák tanulói, de kerületen
kívüli iskolák nevezését is elfogadjuk.
Nevezés:2018. szeptembertől folyamatosan, minden forduló előtti héten hétfőn 17.00 óráig a
résztvevők létszámának előzetes bejelentésével. E-mail cím: diaksport@kobanyasport.hu
A tanulók szüleikkel együtt is részt vehetnek a fordulókon! Nevezési díj nincs.
Igazolás:Az általános részben foglaltak szerint.
A verseny lebonyolítási rendje:
Minden forduló alkalmával a résztvevőknek legalább 8 km hosszúságú túrát kell tenniük úgy,
hogy közben a kijelölt ellenőrző pontot 10 és 12 óra között érinteniük kell (nincs külön
kiírás).
Csak a "+" fordulóról készül külön kiírás, amelyet időben megküldünk minden iskolába.
A Természetbarát Bizottság fordulónként javasol túrákat, de más útvonalat is lehet választani.
A túrázáshoz és a felkészüléshez tanácsot adunk a Természetbarát Bizottság fogadó napjain,
minden csütörtökön 17-18 óra között a Széchenyi István Általános Iskola (X. Újhegyi sétány
1-3.) földszintjén lévő fogadó helyiségében. Telefonon is tájékoztatást ad Kovács Tamás
elnök a 06-30-238-2197 telefonszámon. Üzenetet lehet hagyni a Kocsis Sándor
Sportközpontban Kissné Németh Erzsébetnél a 262-3504-es telefonszámon is.
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Létszám (max. 20) fő beszámítaz eredményességi pontversenybe.

KERÜLETI MAGASUGRÓ VERSENY
III., IV. korcsoportos fiú, lány nyílt rendszerű verseny
A verseny rendezője:A Túri DSE.
A verseny ideje és helye:2019.február 22. pénteken 14.30 órakor
Keresztury Dezső Általános Iskola (X. Keresztúri út 7-9.)
Lebonyolítás:későbbi kiírás szerint.
Létszám beszámítaz eredményességi pontversenybe.

ISASZEGI KERÉKPÁRTÚRA

A verseny rendezője: Kőbányai Önkormányzat.
A verseny ideje és helye:2019.március vége
Lebonyolítás: www.vuelta.hukiírása szerint.
Létszám NEM számítaz eredményességi pontversenybe.

KŐBÁNYAI ADIDAS STREETBALLFESZTIVÁL

Rendezője
: Kőbányai Önkormányzat és a Kocsis Sándor Sportközpont.
A verseny ideje és helye:Sportliget, 2019.május 18. szombat
Lebonyolítás:Későbbi kiírás szerint.
A sportnapon résztvevők létszám beszámít: + 2 pont/főaz eredményességi pontversenyben.
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mellékletek
A Kőbányai Diákolimpia pontversenyének díjazása a
2018/2019. tanévben
I. kategória
Eredményesség az alapsportágakban. Díjazás: a keretösszeg 60 %-a.
Atlétika, torna, labdajátékok (amely legalább 3 kőbányai iskola csapata részvételével, bajnoki
rendszerben került lebonyolításra).
Az értékelésben azok vesznek részt, akik mind a három alapsportágban indítottak legalább 1-1
csapatot
. Labdajátékoknál minimum kétféle sportágban részt kell venni, iskolánként összesen

2 csapat, különböző labdajátékban elért legjobb helyezését vesszük figyelembe.
A diákolimpia versenyein egy iskola 1 csapattal indulhat, kivéve, ha a versenykiírás
másképpen rendelkezik.
II. kategória
A versenyeken/bajnokságokban résztvevők száma alapján elért pontszám, viszonyítva az
iskola tanulói létszámához.
Díjazás: a keretösszeg 20 %-a.
Pontszám: a kerületi diákolimpián, a kerületi diáksport eseménynaptár versenyein (legalább
3 kőbányai iskola részvételével) induló tanulók száma alapján kapott pontszám összesen. Az
egyéni sportágakban való részvételért 1 fő 1 pontot, a labdajátékokban való részvételért 1 fő 1
pontot, így összesen 1 fő maximum 2 pontot kaphat. A kőbányai adidas streetball
kosárlabdafesztiválon valórészvétel tanulónként + 2 pontot ér, így már 1 fő összesen 4 pontot
kaphat. Azokban a sportágakban, ahol a versenykiírás nem korlátozza az indulók számát,
legfeljebb 
20 fővelszámíthatók be.
Azokban a sportágakban, ahol nincs kerületi verseny, a budapesti részvétel sportáganként
maximum 
20 fővelszámítható be (CSIVIT, tájfutás, tánc, kerékpár, aerobic, stb.).
A kerékpár különböző sportágai egybe számítanak.
III. kategória
Rendezés. Díjazás: a keretösszeg 20 %-a.
Valamennyi kerületi diáksport esemény (előzetesen bejelentve, legalább 3 kőbányai iskola
részvételével), valamint TTKE – továbbképzés és egyéb kerületi szintű értekezlet
megrendezése. Az egy napos verseny megrendezése 10 pont (100 fő feletti részvétel esetén 15
pont), kötélugrás 15 pont, játékos sportvetélkedő 20 pont, alapsportágak, mezei futás 30 pont.
Bajnokság megrendezése 10-20 pontot ér (1-3 csapat esetén 10 pont, 4-5 csapat esetén 15
pont, 6 csapat felett 20 pont).
Csak általános iskolai DSE/ISK-k részesülhetnek a keretből.
Számítási mód
Minden kategóriában az összes pont, vagy százalék összegét elosztjuk a keretösszeggel, így
megkapjuk az egy pontra, százalékra érvényes összeget, amit visszaszorzunk az elért
eredményekkel.
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VERSENYRENDEZŐK
Sportág

Rendező

Felelős

Atlétika

KSSK

Kissné Németh Erzsébet
262-3504

Floorball

Szent László DSE

Kövesdi Orsolya
260-6558
Nagy István
262-3504

Újhegy-Sibrik DSE
Grundbirkózás

Újhegy-Sibrik DSE

Bakula Mária
265-1375

Kézilabda

II. kcs. Szent László DSE

Hódosi Andrea
260-6558

III. IV. kcs. Harmat DSE

Juhász Béla
260-2136

KDSE

Bogdán Attila
06-20-313-2009

Túri DSE

Tarné Merecicki anna
263-0367

Kosárlabda

Szervátiusz Jenő Ált. Isk.

Németh József
06-30-416-5346

Kötélugrás

Kertvárosi Általános Iskola

Bardócz Ágota
Nagyné Farkas Judit
262-7252

Labdarúgás

I., II. kcs.

Kovács József
06-20-338-1422

III., IV. kcs.

Gréczi Gergely
06-30-566-6631
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Sportág

Rendező

Felelős

Mezei futás

KSSK, Podiart SE

Stépán Zsolt
Podiart SE elnök
06-20-849-3237

Minitrampolin

Újhegy-Sibrik DSE

Nagy István
262-3504

Röplabda

Szent László DSE

Sakk

Barcza Gedeon Sakk Club

Grimm György

Strandröplabda

KSSK

Kissné Németh Erzsébet
262-3504

Természetjárás

Természetbarát Szakbizottság

Kovács Tamás
06-30-238-2197

Tollaslabda

Magyar Gyula KSZG és SZKI

Varga Antal
262-0877

Torna

2 szeres Újhegy-Sibrik DSE

Kovács Gabriella és
Nagy István
262-3504
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Hódosi Andrea és
Zvara Emil
260-6558
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ELŐNEVEZÉSI LAP
általános iskolák
Kőbányai Diákolimpia 2018/2019

nevezési határidő
foci, strandröplabda:
többi sportág:

2018. szeptember 07.
2018. szeptember 10.

DSE/ISK neve:……………………………..…………………………………………………...
Címe, telefonszáma:………………………………………………………………………….…
E-mail címe:……………………………………………………………………………………..
Versenyekért felelős (vezető testnevelő, DSE elnök):…………………………………………
Sítábor időpontja:……………………………………………………………………………….
Kirándulások, erdei iskolák alsós:………………………………………..…………………….
felsős:……………………………………………………………...
Az iskola csengetési rendje: ………………………………………………..
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
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általános iskolák
Kőbányai Diákolimpia 2018/2019
FOCI és STRANDRÖPLABDA ELŐNEVEZÉSI LAP
nevezési határidő: 2018. szeptember 07.
sportág

KCS

nem

kispályás labdarúgás
(1 csapat nev. kcs/nem)

I.

fiú

II.

fiú

III.

fiú

IV.

fiú

I-II.

lány

III-IV.

lány

III-IV.

ve-gy
es

strandröplabda
(1 csapat nevezhet)

DSE/ISK neve, címe:

Külön kérések, megjegyzések:
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nevezés
jelölése:
X

felkészítő tanár neve, telefonszáma
e-mail címei
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általános iskolák
Kőbányai Diákolimpia 2018/2019
ÖSSZES SPORTÁG ELŐNEVEZÉSI LAP
nevezési határidő: 2018. szeptember 10.

sportág

KCS

nem

floorball
(2 csapat nevezhető)

III.

fiú

III.

lány

IV.

fiú

IV.

lány

II.

ve-gy
es

III.

fiú

IV.

fiú

III.

fiú

III.

lány

IV.

fiú

IV.

lány

IV-

fiú

IV.

lány

kézilabda
(2 csapat nevezhető)

kosárlabda
(2 csapat nevezhető)

röplabda
(2 csapat nevezhető)
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nevezés
jelölése:
X

felkészítő tanár neve, telefonszáma
e-mail címei
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sportág

KCS

nem

atlétika

I.

fiú
lány

II.

fiú
lány

III.

fiú
lány

IV.

fiú
lány

grundbirkózás

I-II.

fiú
lány

kötélugrás

I.

fiú
lány

II.

fiú
lány

III.

fiú
lány

IV.

fiú
lány

I.

fiú
lány

II.

fiú
lány

III.

fiú
lány

IV.

fiú
lány

mezei futás
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nevezés
jelölése:
X

felkészítő tanár neve, telefonszáma
e-mail címei
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minitrampolin

sakk

I-II.

fiú
lány

III-IV.

fiú
lány

I.

fiú
lány

II.

fiú
lány

III.

fiú
lány

IV.

fiú
lány

sportág

KCS

nem

tollaslabda

III.

fiú
lány

IV.

fiú
lány
fiú
lány

2 szeres torna

I-II.

nevezés
jelölése:
X

Külön kérések, megjegyzések:
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felkészítő tanár neve, telefonszáma
e-mail címei
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BALATONLELLEI SPORTTÁBOR
JELENTKEZÉSI LAP

A _____________________________________________________ iskola ezúton jelentkezik
a nyári diáksport táborra

___________________fővel.

A táborozáson 20 fő után 1 kísérő tanár jár, tehát a megjelölt gyermeklétszámhoz kérjük
feltüntetni a kísérő tanárokat.

Kísérő tanár:
1./ Név: ____________________________________
2./ Név: ____________________________________
3./ Név: ____________________________________

A csoportért felelős tanár: __________________________________

Budapest,
____________________________________
intézményvezető
aláírása
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____________________________________
felelős tanár
aláírása
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CSAPAT NEVEZÉSI LAP
Sportág, korcsoport, nem:
Iskola (DSE, ISK) neve:
Felkészítő tanár neve, elérhetősége

sorsz.

Név

születési év, hó, nap

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nyilatkozom, hogy valamennyi nevezett versenyző esetében rendelkezem adatvédelmi
nyilatkozattal.
Budapest,……………………………

……………………………………
testnevelő

Hivatalosan igazolom, hogy a fent felsoroltak az általam vezetett tanintézet nappali tagozatán
tanulnak.
Budapest,……………………………P.H.
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……………………………………
igazgató aláírása
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EGYÉNI NEVEZÉSI LAP
Név:

neme:

Szül. év, hó, nap:

korcsoport:

Sportág, (versenyszám):

Iskola (DSE, ISK) neve, címe, telefonszáma:

Felkészítő tanár neve:

Nyilatkozom, hogy valamennyi nevezett versenyző esetében rendelkezem adatvédelmi
nyilatkozattal.
Budapest,……………………………

……………………………………
testnevelő

Hivatalosan igazolom, hogy a fent felsoroltak az általam vezetett tanintézet nappali tagozatán
tanulnak.
Budapest,……………………………P.H.
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igazgató aláírása
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Minta internetes nevezéshez
DSE:
Sportág, nem, kcs.:
Felkészítő tanár:

S.sz.

NÉV

Szül. év, hó, nap

Csapat/egyéni

Nyilatkozom, hogy valamennyi nevezett versenyző esetében rendelkezem adatvédelmi
nyilatkozattal.
……………………………………
testnevelő

Hivatalosan igazolom, hogy a fent felsoroltak az általam vezetett tanintézet nappali tagozatán
tanulnak.
……………………………………
igazgató aláírása
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KŐBÁNYA DIÁKSPORT ESEMÉNYEI A 2018/2019. TANÉVBEN

Minta az eredményességi pontverseny létszámának jelentéséhez
Leadási határidő: 2018. június 21.
(EXCEL TÁBLÁZATBAN
)

Név

48

Szül. év
vagy
kcs.

Egyéni sportág Labdajáték (kcs.) Pont

DSE

