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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Versenyformák
A budapesti diáksport feljutásos, nem feljutásos és amatőr rendszerű, ahová szabadon nevezhetik az iskolák versenyzőiket (kiv. III. IV. kcs. labdarúgás, atlétika többpróba).
A feljutásos versenyek országos szintig kerülnek megrendezésre, amelyeken leigazolt és
nem igazolt versenyzők is részt vehetnek.
A nem feljutásos versenyek budapesti szintig kerülnek megrendezésre és az adott sportág versenykiírása intézkedik arról, hogy az igazoltak milyen feltételekkel vehetnek részt.
Az amatőr versenyek országos szintig kerülnek lebonyolításra, (kosárlabda, röplabda,
kézilabda, sportágakban és versenykiírás intézkedik arról, hogy igazoltak milyen feltételekkel vehetnek részt.
A versenyek rendezői
A Kőbányai Diáksport Bizottság és a Kocsis Sándor Sportközpont, valamint az erre vállalkozó iskolák, sportszervezetek.
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.
A versenyek résztvevői
a) A verseny időpontjában a kőbányai középfokú oktatási intézmények 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.
Az önkormányzati támogatásban részesülő diáksport csoportok indulása kötelező!
Ha kerületi szintű bajnokság vagy verseny nem kerül megrendezésre, budapesti szinten
kell elindulni, és az eredményt a Kocsis Sándor Sportközpontba leadni.
b) Kerületen kívüli, illetve nem önkormányzati fenntartású oktatási intézmények tanulói,
akik a versenykiírást elfogadják és a nevezési díjat(versenykiírás szerint) befizetik a nevezési határidőig.
A 2015/2016. tanév korcsoportjai
I.
korcsoport: 2007-ben v. később születettek
II.
korcsoport: 2005 - 2006-ban születettek
III.
korcsoport: 2003 - 2004-ben születettek
IV.
korcsoport: 2001 - 2002-ben születettek
V.
korcsoport: 1999 - 2000-ben születettek
VI.
korcsoport: 1996 - 1997 - l998-ban születettek
VII.

korcsoport: 1995-ben születettek

(kb. 6-8 évesek)
(kb. 9-10 évesek)
(kb. 11-12 évesek)
(kb. 13-14 évesek)
(kb. 15-16 évesek)
(kb. 17-18-19-évesek)

(kb. 20 évesek)

A 2001-ben született középiskolás tanulók indulhatnak az V. kcs. versenyén egyéni
sportágakban is.
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Az egyéni sportágakban minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet, a „felversenyzés” tilos. A labdajátékokban az alacsonyabb korcsoportos tanuló mind a saját,
mind pedig a magasabb korcsoportban is elindulhat.
Az 1996. évben született VI. korcsoportos és 1995-ben született VII. korcsoportos tanuló
diákolimpiai versenyeken csak abban az esetben indulhat, ha az előző tanév félév zárásakor is az iskola tanulója volt, és a 2015/2016. tanévben is a köznevelési intézmény tanulója.
A Budapesti Diáksport Szövetség, a Magyar Diáksport Szövetség és a Sportági szakszövetségek diákolimpiai versenyeinek korcsoport meghatározása eltérhet a központi versenykiírásban meghatározottól.
Nevezés
Labdajátékoknál előnevezési lap kitöltésével és az első fordulóra összesített névsor leadásával, melyen minden játékos nevét szerepeltetni kell. Más sportágaknál nevezési lap
kitöltésével, melyen az indulási szándékot jelzik az iskolák.
Nevezési lap letölthető a www.kobanyasport.hu címről és nevezési határidőig eljuttatható
a Kocsis Sándor Sportközpont diaksport@kobanyasport.hu , vagy sport@kobanya.hu email címére, illetve hagyományos módon levélben vagy faxon.
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 tárgyban valótlan nyilatkozatot tesz, úgy a Sportközpont jogosult a versenyzőt, vagy a csapatot
kizárni a versenyrendszerből.
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 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.
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.
Költségek
A versenyek lebonyolításával kapcsolatos költségeket a Kocsis Sándor Sportközpont biztosítja, a helyszíneken felmerülő költségeket a rendezők viselik.
Óvás
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.
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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.
Egyéb tudnivalók
 egy tanuló több sportágban is elindulhat, de egy sportágon belül vagy csak a „nyílt”, vagy
csak a „zárt” versenyben szerepelhet
 labdajátékoknál csapatonként 3 fő egyszerre pályán lehet a VII. korcsoportból
 labdajátékoknál a csapatok összeállítása fordulónként változtatható, de a nevezési lapon
minden játékos nevét szerepeltetni kell. A csapatok kötelesek mérkőzéslabdáról, az
elölálló pedig eltérő színű mezről gondoskodni
 a versenyeken a diákok kizárólag felnőtt kísérővel érkezhetnek, aki felelős az odavisszautazásért, 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. Az öltözőkben hagyott vagy elvesztett értéktárgyakért a
rendezők nem tartoznak felelősséggel.
 a versenyek helyszínén a versenyek jegyzőkönyveit a csapatok vezetőinek az esemény
után aláírással kell hitelesíteniük
 a versenyek időpontjának megváltoztatására nincs mód, azt az előzetesen megállapított
időben kell lebonyolítani. Kivételt képez a rossz időjárás, vagy egyéb váratlan esemény.
Az időpontokról a Kocsis Sándor Sportközpont teljes körű tájékoztatást ad. A versenyeken
való távolmaradás büntetést von maga után, mely lehet büntetőpont levonás, kizárás, vagy
a költségek megtéríttetése.
 súlyos sportszerűtlenség esetén (verekedés, lopás stb.) a X. DSB azonnal kizárhatja az
elkövetőt a 2015-2016. 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:
Születéskori név:
Születési hely és idő:
Lakcím:
Anyja születéskori 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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Versenykiírások
ASZTALITENISZ
V-VII. korcsoportos fiú, lány
A verseny rendezője: A Kocsis Sándor Sportközpont és a Magyar Gyula Kertészeti SZI.
A verseny ideje és helye: Az egyéni verseny 2015. november 9-én hétfőn 14.00 órától, majd
a csapatverseny 2016. január 11-én hétfőn 14.00 órától kerül megrendezésre a Magyar
Gyula Kertészeti SZI tornatermében (X. Maglódi út 8.). Nevezések egyeztetése, öltözési lehetőség 13.30-13.45.
A verseny résztvevői: Kőbányai középfokú iskolák egyéni versenyzői, valamint fiú és lány
csapatai (3 fő). Iskolánként, nemenként legfeljebb 4 egyéni versenyző, 2 csapat nevezhet az
V-VII. korcsoportban. A csapatoknál csere lehetőség nincs.
Nevezés: Az egyéni versenyre 2015. november 5-éig, a csapatversenyre 2016. január 7-éig a
KSSK-ban nevezési lap kitöltésével. Nevezési díj nincs. Nevezést a helyszínen már nem fogadunk el.
Igazolás: Az általános részben foglaltak szerint.
A verseny lebonyolítási rendje: Az indulók számától függően körmérkőzéssel, vagy sorsolás
után egyenes kieséses rendszerrel, ill. a helyszínen, a versenybíróság által meghatározott módon.
A mérkőzések lebonyolítási rendje: A Magyar Asztalitenisz Szövetség általános szabályai
érvényesek.
Díjazás: Egyéni: az 1-3. helyezettek érem és oklevél, az 5-6. helyezettek oklevéldíjazásban
részesülnek. Csapat: 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
sportfelszerelésről a résztvevők gondoskodnak, fehér színű trikóban a versenyzés tilos
VÁLTÓCIPŐ HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!
az öltözőkben hagyott tárgyakért, felszerelésekért felelősséget nem vállalunk
kizárt játékos vagy csapat a továbbiakban nem szerepelhet
a versenyeken mindenki a saját felelősségére vesz részt
eredményhirdetés az utolsó mérkőzés után

A budapesti döntő:www.bpdiaksport.hu
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FÜGGESZKEDŐ és KÖTÉLMÁSZÓ VERSENY
V-VII. korcsoportos függeszkedés fiú és kötélmászás lány kerületi meghívásos verseny
A verseny rendezője: A Kocsis Sándor Sportközpont, a Szent László Gimnázium DSE és
a Budapesti Torna Szövetség.
A verseny ideje és helye:
I. forduló 2015. október 20-án 15.00 órától, II. forduló 2016. április 14-én 15.00 órától
a Szent László Gimnázium (X. Kőrösi Csoma S. út 28-32.) tornatermében. Nevezések
egyeztetése, öltözési lehetőség 14.30-14.45 óráigA verseny résztvevői: Kőbányai középiskolák csapatai és egyéni versenyzői az V-VII.
korcsoportban, valamint a BTSZ által meghívott budapesti csapatok. Egyéni versenyre
iskolánként, nemenként 3 fő nevezhet a helyszínen.
Egy iskola több csapattal (6 fő/cs) is indulhat.
Nevezés: Az I. fordulóra 2015. október 15-ig, a II. fordulóra 2016. április 7-éig a
KSSK-ban nevezési lap kitöltésével és eljuttatásával. Nevezési díj nincs.
Igazolás: Az adott oktatási intézmény által kiadott diákigazolvánnyal és összesítő névsorral, melyet az iskola igazgatója hitelesít. Ennek hiányában a versenyen való részvétel tilos. Az igazolásokat a verseny előtt a versenybíróknak be kell mutatni, ha az igazolások
bármelyike hiányzik, a csapat nem szerepelhet. Jogosulatlan szereplés esetén az eredmény nem számítható be.
A verseny lebonyolítása, értékelése:
1-5 csapat indulása esetén a versenyt egy futamban bonyolítjuk le.
6 vagy annál több csapat nevezése esetén „A” és „B” döntő kerül megrendezésre.
Az „A” döntőbe került csapatok döntik el a kerületi verseny helyezéseit, a „B” döntőbe
került csapatok lesznek a „B” verseny helyezettjei.
A meghívott iskolák versenyen kívül vesznek részt a csapatversenyen, versenyzőiket csak
az egyéni versenyben értékeljük.
Területi döntőbe az „A” döntő első két helyezettje kerül be, de a többi is meghívást kaphat eredményes szereplés esetén.
Csapatverseny: indulás állásból, elugrással. Beérkezés egy kézzel beütéssel a kötélen lévő
(5 cm-es) jelzésig. A résztvevő csapatok 1-1 tagja versenyez egymással, a versenybíróság
megállapítja a beérkezés sorrendjét, majd ezután indulnak a csapatok következő tagjai. A
csapat 6 tagjának helyezési pontszámának összeadásával állapítható meg a verseny végeredménye. Győz az a csapat, melynek legkisebb a helyezési pontszámainak összege. (A
lebonyolításban változtatás történhet).
Egyéni verseny: indulás fiúk terpeszülésből, lányok állásból (lábbal elrugaszkodás nélkül), egyenként indulással, időméréssel. A legjobb időt elért tanuló a verseny győztese.
Díjazás: Az „A” döntő 1-3. helyezettjei érem és oklevél, az „A” döntő 4-6. helyezettjei
valamint a „B” döntő résztvevői oklevéldíjazásban részesülnek. Ezen kívül a Budapesti
Torna Szövetség által felajánlott érmek, díjak is kiosztásra kerülhetnek.
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Egyebek:
 a versenyen jegyzőkönyvet és technikai felszerelést a rendező biztosít
 sportfelszerelésről a résztvevők gondoskodnak
 az öltözőkben hagyott tárgyakért, felszerelésekért felelősséget nem vállalunk
 kizárt versenyző a továbbiakban nem szerepelhet
 a versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt
 a versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt

KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
V-VII. korcsoportos fiú, lány, nyílt rendszerű bajnokság
A bajnokság rendezője: A Kocsis Sándor Sportközpont.
A mérkőzések ideje és helye: Fiúk és lányok I. forduló: 2015. szeptembertől, II. forduló
2016. februártól szerdai játéknapokon 14.30 órától, a Kocsis Sándor Sportközpont (X.
Bihari u. 23.) műfüves pályáin.
A bajnokság résztvevői: Kőbányai középfokú iskolák fiú és lány csapatai a V-VII. korcsoportban. Iskolánként, nemenként 1 csapat (12 fő) nevezhet.
Nevezés: Előnevezési lap kitöltésével a KSSK-ban és az első fordulóra összesített névsor leadásával. Nevezési díj nincs.
Igazolás: Az általános részben foglaltak szerint.
A bajnokság lebonyolítási rendje: A lebonyolítás függ a benevezett csapatok számától,
sorsolás után körmérkőzéses, 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. helyezettek serleget kapnak. 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
 a véglegesen kiírt mérkőzések időpontjain nem áll módunkban változtatni
 sportfelszerelésről a résztvevők gondoskodnak
 az elől álló csapat köteles gondoskodni eltérő színű trikóról és labdáról
 a mérkőzésen csak a műfüvekre engedélyezett stoplis cipőben v. egyéb sportcipőben
lehet játszani.
 ki nem állás esetén a vétkes csapat 0 pontot, az ellenfele 5 pontot kap,
 második ki nem állás esetén a vétkes csapatot ki kell zárni 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: www.bpdiaksport.hu

KOSÁRLABDA
V-VII. korcsoportos fiú, lány nyílt rendszerű bajnokság
A bajnokság rendezője: A Kocsis Sándor Sportközpont és a Szent László Gimnázium
DSE.
A mérkőzések ideje és helye: 2016. február– április 14.30 órától 1 forduló, sorsolás
szerint a Szent László Gimnázium (X. Kőrösi Csoma Sándor út 28-32.) tornatermében
A bajnokság résztvevői: Elsősorban a kőbányai középfokú iskolák fiú, lány csapatai a VVII. korcsoportban, de kerületen kívüli iskolák nevezését is elfogadjuk. Iskolánként, nemenként 1 csapat (12 fő) nevezhet.
Nevezés: Előnevezési lap kitöltésével a KSSK-ban, és az első fordulóra összesített névsor leadásával, melyen minden játékos nevét szerepeltetni kell.
Igazolás: Az általános részben foglaltak szerint.
A bajnokság lebonyolítási rendje: A benevezett csapatok körmérkőzéses rendszer alapján
alakítják ki 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
 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
 ki nem állás esetén értesíteni kell: elsősorban az ellenfelet és a rendező iskolát, majd a
KSSK-t
4
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A budapesti nyílt bajnokság: www.bpdiaksport.hu

KÖTÉLUGRÁS
I., II., III., IV. és V-VII. korcsoportos fiú, lány nyílt rendszerű verseny
A verseny rendezője: A Kocsis Sándor Sportközpont és az Újhegy-Sibrik DSE.
A verseny ideje és helye: 2016. január 28-án a Széchényi István Általános Iskola tornatermében (X. Újhegyi sétány 1-3.). Technikai értekezlet: 12.45 és 13.45 óra
Középiskolások:

13.00

I., II. korcsoport
III., IV. korcsoport

14.15
15.30

A verseny résztvevői: Kőbányai általános- és középiskolák fiú és lány versenyzői a I., II., III.,
IV. és V-VII. korcsoportban. Minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet. Iskolánként, nemenként, korcsoportonként és versenyszámonként maximum 4 fő nevezhet.
Nevezés: 2016. január 21-éig a KSSK-ban, nevezési lap pontos és olvasható kitöltésével, a
versenyszámok egyértelmű megjelölésével. Helyszíni nevezést nem fogadunk el. Nevezési díj
nincs.
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 verseny fél percig nemenként az I., II. és III., IV. korcsoportban. 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:





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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RÖPLABDA
V-VII. korcsoportos fiú, lány nyílt rendszerű verseny
A bajnokság rendezője: A Kocsis Sándor Sportközpont és a Szent László Gimnázium
DSE.
A mérkőzések helye és ideje:
2016. február-április 1 forduló 14.00 órától a Szent László Gimnázium (X. Kőrösi
Csoma út 28.) tornatermében.
A bajnokság résztvevői: Elsősorban a kőbányai középfokú iskolák fiú és lány csapatai az
V-VII. korcsoportban, de kerületen kívüli iskolák nevezését is elfogadjuk. Iskolánként,
nemenként 1 csapat (12 fő) nevezhet.
Nevezés: Előnevezési lap kitöltésével a KSSK-ban, és az első fordulóra összesített névsor leadásával. 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. Egy iskolából nemenként egy csapat nevezhet.
A mérkőzések lebonyolítási rendje: Minden korcsoportban a mérkőzések két nyert játszmáig tartanak (2 x 25 pont + 1 x 15 pont). Győzelem 2 pont, vereség 1 pont. A mérkőzéseken a jegyzőkönyvben 12 játékos szerepelhet. A csapatok minimális létszáma 6 fő.
Leány csapatokban fiúk nem szerepelhetnek. Fiú csapatba két leány nevezhető, de a pályán egyszerre csak egy leány lehet. Cserélni tetszőleges számban lehet, de csak akkor, ha
nyitásjogot szerzett a csapat. 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 nyílt bajnokság: www.bpdiaksport.hu
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SAKK
V., VI. korcsoportos fiú, lány nyílt rendszerű „zárt” verseny
A verseny rendezője: A Kocsis Sándor Sportközpont, a Barcza Gedeon Sakk Club és a
Giorgio Perlasca SZKI.
A verseny ideje és helye: A „zárt” egyéni versenyekre 2016. január 26-án 15.00 órától
kerül sor a Giorgio Perlasca Szakközépiskolában (X. Maglódi út 8.).
A verseny résztvevői: Kőbányai középfokú iskolák egyéni versenyzői. A VI korcsoportban indulhatnak a korcsoport felső határánál idősebb versenyzők (nappali tagozatos túlkoros).
Egyéni versenyen „zárt” (amatőr) kategóriában indulhatnak azok a tanulók, akik nem
rendelkeznek FIDE értékszámmal „nyílt” kategóriában kötelesek indulni a FIDE értékszámmal rendelkező játékosok. A „nyílt” egyéni verseny időpontja és helyszíne: 2016.
január 19. kedd 14.30 Szent László Gimnázium díszterem (ahol az összes kerületi
„FIDE” értékszámmal rendelkező fiú és lány együtt versenyez az I. II. III. IV. V. VI. korcsoportban).
Nevezés: A „nyílt” versenyre 2016. január 14-éig, a „zárt” versenyre 2016. január 21éig, a KSSK-ban nevezési lap kitöltésével. Nevezési díj nincs.
Igazolás: Az általános részben foglaltak szerint.
A verseny lebonyolítási rendje: A versenyzők létszámától függően a versenyt körmérkőzéssel vagy sorsolás után 10-10 perces 7 fordulós svájci rendszerben bonyolítjuk, versenyóra használattal. Nemenként, korcsoportonként az első helyezett egyéni versenyzők
ill. az első helyezett csapatok bekerülnek a budapesti döntőbe. Egyéni versenyt külön
rendezzük nemenként, korcsoportonként. Ha ezt a létszám nem teszi lehetővé, akkor
együtt versenyeznek, de külön értékelünk.
A helyszínen megjelölt 4 versenyző eredményéből iskolánként, nemenként számítunk csapat eredményt.
A mérkőzések lebonyolítási rendje: A Magyar Sakk Szövetség általános szabályai érvényesek.
Díjazás: Az 1-3. helyezettek érmet és oklevelet, a 4-6. helyezettek okleveleket kapnak.
Ezen kívül az esetleges támogatók által felajánlott ajándékok is kiosztásra kerülnek.
Egyebek:





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

A budapesti döntő időpontja: www.bpdiaksport.hu
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TOLLASLABDA
V-VII. korcsoportos fiú, lány nyílt rendszerű verseny
A verseny rendezője: A Kocsis Sándor Sportközpont és a Magyar Gyula Kertészeti SZI.
A verseny helye és ideje: Egyéni verseny 2016. február 22-én hétfőn 14.00 órától a Magyar Gyula Kertészeti SZI tornatermében (X. Maglódi út 8.). Nevezések egyeztetése, öltözési lehetőség 13.30-13.45.
A verseny résztvevői: Kőbányai középfokú iskolák egyéni versenyzői az V-VII. korcsoportban.
Nevezés: 2016. február 18-áig a KSSK-ban nevezési lap kitöltésével. Nevezési díj nincs.
Nevezést a helyszínen már nem fogadunk el.
Igazolás: Az általános részben foglaltak szerint.
A verseny lebonyolítási rendje: Nevezések függvényében a helyszínen, a versenybíróság
által meghatározott módon.
A mérkőzések lebonyolítási rendje: A Magyar Tollaslabda Szövetség általános szabályainak egyszerűsített változatát a verseny kezdete előtt ismertetik a játékosokkal.
Díjazás: A verseny lebonyolításától függően, az 1-3. helyezettek érem és oklevél, a 4-6.,
ill. az 5-6. helyezettek oklevéldíjazásban részesülnek lebonyolítástól függően. Ezen kívül
az esetleges támogatók által felajánlott ajándékok is kiosztásra kerülnek.
Egyebek:
 a mérkőzéseken a versenyzők számolnak, technikai felszerelést a rendező biztosít
 a vegyes párosok a fiú párosok között indulhatnak
 sportfelszerelésről a résztvevők gondoskodnak (ütőt korlátozott számban tudunk csak
biztosítani)
 VÁLTÓCIPŐ HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!
 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: www.bpdiaksport.hu
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egyéb események, sportnapok

KŐBÁNYAI DIÁKOLIMPIAI ÉVNYITÓ

Rendezője: A Kocsis Sándor Sportközpont és a Magyar Gyula Kertészeti SZI.
Ideje és helye: 2015. szeptember 22-én 15.00 órakor a Magyar Gyula Kertészeti SZI aulájában (X. Maglódi út 8.).
Program:
- A 2014/2015. diákolimpia eredményességi pontversenyének díjátadása:
a serlegeket átadják

Kovács Róbert Kőbánya polgármestere
Kőbánya alpolgármesterei
kőbányai képviselők
kőbányai olimpikonok.

- A 2015/2016. diákolimpia megnyitása:
tartja:

Nagy István a Kocsis Sándor Sportközpont igazgatója

Meghívottak, résztvevők

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

AUTÓMENTES NAP

általános- és középiskolák részére
Rendezője: A Kőbányai Önkormányzat és a Kocsis Sándor Sportközpont.
Ideje és helye: 2015. szeptember 18.
Lebonyolítás: későbbi kiírás szerint.
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MAGYAR DIÁKSPORT NAPJA 2015

általános- és középiskolák részére
Rendezője: A Kocsis Sándor Sportközpont.
Ideje és helye: 2015. szeptember 25. Óhegy park
Lebonyolítás: későbbi kiírás szerint.

TERMÉSZET JÁRÁS

A verseny rendezője: A Kocsis Sándor Sportközpont és a Természetbarát Szakbizottság.
A fordulók helye és ideje:
színhely

ellenőrző pont

időpont

I.

Budai hegység

Hárs-hegy és környéke

2015. október10.

II.

Budai hegység

Mikulás túra

2015. december 5.

III.

Budai hegység

Kossuth emlékmű

2016. március 15.

IV.

Budai hegység

Solymár, Jegenye völgy

2016. április 15.

Kőbánya Kupa táj. verseny

2016. május 15.

+ forduló

A verseny résztvevői: Elsősorban a kőbányai általános- és középiskolák tanulói, de kerületen
kívüli iskolák nevezését is elfogadjuk.
Nevezés: 2015. szeptembertől folyamatosan, minden forduló előtti héten hétfőn 17.00 óráig a
KSSK-ban, létszám bejelentésével. 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.
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A túrázáshoz és a felkészüléshez tanácsot adunk a Természetbarát Bizottság fogadó napjain,
minden csütörtökön 17-18 óra között a Bp. X. Ihász u. 26. szám alatt a Kőbányai Sportszövetség helyiségében.
Telefon: Kovács Tamás 06-30-238-2197, csütörtökön 17-18 óra között
Üzenetet lehet hagyni a KSSK-ban Kissné Németh Erzsébetnél a 262-3504-es telefonszámon
is.

ISASZEGI KERÉKPÁRTÚRA

A verseny rendezője: Kőbányai Önkormányzat.
A verseny ideje és helye: 2016. március vége
Lebonyolítás: www.vuelta.hu kiírása szerint.

KŐBÁNYAI ADIDAS STREETBALLFESZTIVÁL

Rendezője: Kőbányai Önkormányzat és a Kocsis Sándor Sportközpont.
Tervezett helye és ideje: Népliget, 2016. május vége, június eleje szombat
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VERSENYRENDEZŐK

Sportág

Rendező

Felelős

Asztalitenisz

Magyar Gyula KSZI

Varga Antal
262-0877

Függeszkedés

Szent László Gimnázium DSE

Deák Ferenc
262-3599

Kosárlabda

Szent László Gimnázium DSE

Őri Gergely
262-3599

Kötélugrás

Újhegy-Sibrik DSE

Kandikóné Tóth Irén
265-1375

Labdarúgás

KSSK

Tolnai László
260-3663

Röplabda

Szent László Gimnázium DSE

Csengődi Éva
262-3599

Sakk

Giorgio Perlasca SZKI

Vereckei János
262-2669

Tollaslabda

Magyar Gyula KSZI

Varga Antal
262-0877
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KŐBÁNYA TERVEZETT DIÁKSPORT ESEMÉNYEI 2015/2016 TERVEZET
Előnevezési határidő:

foci: 2015. szeptember 4

összes sportág: szeptember 11.

ELŐNEVEZÉSI LAP
középiskolák
Kőbányai Diákolimpia 2015/2016

nevezési határidő foci: 2015. szeptember 4.

összes többi sportág: szeptember 11.

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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Előnevezési határidő:

foci: 2015. szeptember 4

összes sportág: szeptember 11.

FOCI ELŐNEVEZÉSI LAP
Középiskolák
Kőbányai Diákolimpia 2015/2016

nevezési határidő : 2015. szeptember 4.

Sportág

Labdarúgás

Felkészítő tanár neve

fiú

□

…………………………….…..

leány

□

………………………………...
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Előnevezési határidő:

foci: 2015. szeptember 4

összes sportág: szeptember 11.

ÖSSZES SPORTÁG ELŐNEVEZÉSI LAP
Középiskolák
Kőbányai Diákolimpia 2015/2016

nevezési határidő : 2015. szeptember 11.

Sportág

Kosárlabda

Röplabda

Felkészítő tanár neve

fiú

□

…………………………………………...

leány

□

….………………………………………..

fiú

□

………………………………….…….….

leány

□

…………………………………………..
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KŐBÁNYA TERVEZETT DIÁKSPORT ESEMÉNYEI 2015/2016 TERVEZET
Előnevezési határidő:

foci: 2015. szeptember 4

Sportág

összes sportág: szeptember 11.

Felkészítő tanár neve

fiú

□

………………………….………………...

leány

□

……………………………………………

Függeszkedő verseny

fiú

□

……………………………………………

Kötélmászás

leány

□

……………………………………………

Kötélugrás

fiú

Asztalitenisz

Sakk

Tollaslabda

leány

□
□

fiú

□

…………………………………………..

leány

□

…………………………………………..

fiú

□

…………………………………………..

leány

□

…………………………………………..

……………………………………………
……………………………………………

Külön kérések, megjegyzések:
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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.

……………………………………
igazgató aláírása

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.

……………………………………
igazgató aláírása

MEGBÍZÁSI

SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a ............................................................................................................ DSE
(címe: .………….….……………..……….....….. képviselője: .............................................................
nyilvántartási száma: ………) mint megbízó, másrészről .....................................................................
(aki született:………................................……., anyja neve: ............................................................... ,
...................................................................................................................................... sz. alatti lakos)
mint megbízott között, az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:
1./ Megbízó megbízza a Megbízottat a Megbízó egyesületénél ………………………diáksportcsoport
vezetői feladattal
év
hó
. napjától
év.
hó . napjáig határozott időtartamra, majd ezen idő elteltével minden külön értesítés nélkül a szerződés megszűnik.
2./ A Megbízottat a feladat szerződésszerű teljesítéséért bruttó……………………...Ft., azaz
………………………………Ft megbízási díj illeti meg, amelyet a Megbízó a hatályos jogszabályoknak megfelelő levonásokkal csökkentett mértékben átutalással, vagy készpénzben egyenlít ki.
3./ A szerződés módosításával, illetve a megbízási viszony megszüntetésével kapcsolatos jogokat az
egyesület elnöke gyakorolja.
4./ A foglalkozások
helye:....................................................................................................................................................
időpontja: ............................................................................................................................................ .
5./ A Megbízott heti két alkalommal minimum 45 percben edzést köteles tartani sportágban. Ezen
kívül előzőekben jelzett sportág kerületi diákolimpiai- és diáksport versenyein, valamint azok felmenő
rendszereiben köteles elindulni, oda a versenyzőt (versenyzőket) vagy csapatot (csapatokat) elkísérni,
a versenyen jelen lenni. Feladata még a versenyekre való érkezés és távozás ellenőrzése, a szükséges
fegyelem betartatása, az öltözők rendben hagyása.
6./ A Megbízott köteles a …………………………………………….iskola, a ….…...……………DSE
és a……………………….SE között létrejött együttműködési megállapodás értelmében az egyesület
képviselőjének biztosítani a foglalkozásokon való részvételt, és a még le nem igazolt diáksportolókat
az egyesületbe irányítani.
7./ A Megbízott munkáját legjobb képessége szerint, lelkiismeretesen és személyesen köteles ellátni.
A sportcsoport foglalkozásokról naplót vezet, melynek tartalmaznia kell a foglalkozások pontos helyét, idejét és a résztvevők létszámát. A Megbízó hozzájárulása esetén igénybe veheti más személy
közreműködését is. A Megbízott más személy igénybevétele esetén az igénybevett személyért olyan
felelősséggel tartozik, mintha a feladatot maga végezte volna.
8./ A felek jogaira és kötelezettségeire a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv (Ptk.) megbízási szerződésre vonatkozó és egyéb rendelkezései az irányadóak. A jelen
szerződéssel kapcsolatosan felmerülő vitás kérdéseket a felek elsősorban tárgyalásos úton kívánják
rendezni, ennek sikertelensége esetére a pertárgyértékétől függően a Pesti Központi Kerületi, illetve a
Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A felek a jelen szerződést átolvasták közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Budapest,……………………………...

……………………………………
megbízó

P.H.

……………………………………
megbízott

V Á L L AL K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S
mely létrejött egyrészről a ..................................................................................................... DSE
(címe: .………….….……………..……….....….. képviselője: ......................................................
nyilvántartási száma: ………) mint megrendelő, másrészről a .......................................................
(címe:……………………………………………..…. képviselője: ................................................
cégjegyzékszáma: ………………………………) továbbiakban: vállalkozó között az alábbiak
szerint:
1./ A Felek megállapodnak, hogy a vállalkozó diáksportcsoport vezetői feladatokat lát el.
2./ A Vállalkozó heti két alkalommal minimum 45 percben edzést köteles tartani
………………….……...sportágban. Ezen kívül előzőekben jelzett sportág kerületi diákolimpiaiés diáksport versenyein, valamint azok felmenő rendszereiben köteles elindulni, oda a versenyzőt
(versenyzőket) vagy csapatot (csapatokat) elkísérni, a versenyen jelen lenni. Feladata még a versenyekre való érkezés és távozás ellenőrzése, a szükséges fegyelem betartatása, az öltözők rendben hagyása.
3./ A Vállalkozó köteles a
………………………………………………………………………………… iskola,
a…………………………………….………DSE és a……………………….SE között létrejött
együttműködési megállapodás értelmében az egyesület képviselőjének biztosítani a foglalkozásokon való részvételt, és a még le nem igazolt diáksportolókat az egyesületbe irányítani.
4./ A foglalkozások
helye: …………………............................. …………………………………………………………
időpontja: .....................................................................................................................................
5./ A Vállalkozó munkáját legjobb képessége szerint, lelkiismeretesen és személyesen köteles ellátni. A sportcsoport foglalkozásokról naplót vezet, melynek tartalmaznia kell a foglalkozások
pontos helyét, idejét és a résztvevők létszámát. A Megrendelő hozzájárulása esetén igénybe veheti más személy közreműködését is a Vállalkozó. Más személy igénybevétele esetén az igénybevett személyért olyan felelősséggel tartozik, mintha a feladatot maga végezte volna. A vállalkozó
által kijelölt személy neve:……………………………………………………...
6./ A szerződés
év
hónap
napjától
év
hónap
napjáig határozott időtartamra szól, majd ezen idő elteltével a szerződés minden külön értesítés nélkül megszűnik.
7./ A Megrendelő a fenti munkálatok elvégzéséért minden hónap …………napján bruttó
………………….. Ft azaz ………………………………………………………. Ft összeget fizeti
ki számla ellenében a Vállalkozó részére.
8./ A Felek vállalják, hogy folyamatosan együttműködnek, minden, a szerződéssel kapcsolatos
lényeges kérdésről tájékoztatni kötelesek egymást.
9./ A Felek jogaira és kötelezettségeire a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései az irányadóak. A jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerülő vitás kérdéseket a Felek elsősorban tárgyalásos úton kívánják rendezni, ennek sikertelensége
esetére a pertárgyértékétől függően a Pesti Központi Kerületi, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A Felek a jelen szerződést átolvasták közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
10./ A szerződés két eredeti példányban készült, mindkét fél egy példányt kap.
Budapest, … ……………………..
……………………………………
megrendelő

P.H.

……………………………………
vállalkozó

