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Tisztelt Rákosmenti Erőforrás Bizottság!
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete hangsúlyos
feladatának tekinti a szabadidősport, a versenysport, az utánpótlás-nevelés és a helyi közösség
sportéletének szervezését, segítését és támogatását.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2019. (X. 22.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 1. számú mellékletének XI./6. pontja szerint a polgármester
átruházott hatáskörben összeállítja és közreadja az éves versenynaptárt és a szabadidő
sportnaptárt. Az SZMSZ 3. számú mellékletének IV./B/3./4. pontja szerint a Rákosmenti
Erőforrás Bizottság (a továbbiakban: REB) véleményezi a kiemelt jelentőségű önkormányzati
sportrendezvények programját.
A Rákosmente Kft. Sport Részlegének szervezésében a kerületi testnevelő tanárok megtárgyalták
a 2019/2020-as tanév diáksport programját, melynek alapján összeállították a tavaszi
versenynaptárra vonatkozó javaslatukat.
Horváth Tamás polgármester a javaslatot figyelembe véve elfogadta a versenynaptárt. A
közzététel előtt szükséges a REB véleménye.
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Bizottság elé:
HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás
Bizottsága egyetért a polgármester által jóváhagyott, a 2019/2020. tanévre vonatkozó tavaszi
diáksport versenynaptárral.
Felelős: Szabó Tiborné, a bizottság elnöke
Határidő: azonnal, a polgármester értesítésére: a döntést követő 8 napon belül
Budapest, 2020. február 13.

Szabó Tiborné s.k.
a bizottság elnöke
Az előterjesztés melléklete:
a 2019/2020. tanév tavaszi diáksport versenynaptár
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DIÁKSPORT VERSENYNAPTÁR
2019/2020. tanév
tavasz

Készítette: Nagy Attila s.k.
Ellenőrizte: Kelemen Sándor s.k.

Jóváhagyom, és a közzétételt engedélyezem:

Horváth Tamás s.k.
polgármester
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Általános tudnivalók
1. A Diákolimpiai versenyek célja:
- Rendszeres és folyamatos versenyzési lehetőség biztosítása a tanulók részére.
- A tanulók egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése.
- A nevelési-oktatási intézményekben a sportágak népszerűsítése.
- Az adott sportágban a „Kerületi Diákolimpiai Bajnok” címek, helyezések eldöntése.
- A továbbjutás eldöntése a budapesti versenyekre.
- Az utánpótlás-nevelés, kiválasztás lehetőségeinek bővítése, segítve a sportági szakszövetségek
nevelési rendszerét.
2. A versenyek résztvevői:
- Az alap- és középfokú oktatási intézmények azon tanulói, akik egy magyar oktatási intézménybe a
2019/2020. tanév kezdetéig beiratkoztak, s a verseny időpontjában az iskola tanulói.
- Az a tanuló, aki ugyanazon az iskolafokon tanév közben más oktatási intézménybe átiratkozik,
azokban a sportágakban, amelyekben előző iskolájában indult, az új iskolájában az adott tanévben
nem versenyezhet a kerületi diákolimpia versenyein. Versenyeztetése más sportágakban lehetséges.
- Amennyiben versenyen nem vett részt, úgy a 2019. januári – félévzárásig – átiratkozott tanulók új
iskolájuk képviseletében részt vehetnek a diákolimpiai versenyeken.
- Általános iskolai tanuló, amennyiben olyan típusú középfokú oktatási intézménybe nyert felvételt,
amely tanév közbeni iskolaváltást tesz szükségessé, új középiskolája színeiben indulhat a diákolimpiai
versenyeken.
- Az a tanuló, aki más oktatási intézménybe tanév közben iratkozott át, volt iskolájába nem
versenyezhet vissza.
3. Korcsoportok a 2019/2020. tanévben:
I. kcs. 2011-ben vagy később születettek
II. kcs. 2009-2010-ben születettek
III. kcs. 2007-2008-ban születettek
IV. kcs. 2005-2006-ban születettek
V. kcs. 2003-2004-ben születettek
VI. kcs. 2000-2001-2002-ben születettek
Egyéni sportágakban minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet. “Felversenyzés” nem
lehetséges! Labdajátékokban (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda) alacsonyabb korcsoportú
tanuló felversenyezhet egy korcsoporttal feljebb és visszaversenyezhet saját korcsoportjába is, ha
erről a versenykiírás külön nem határoz. A sportági szakszövetségek által rendezett diákolimpiai
versenyek korcsoport meghatározása eltérhet a központi versenykiírásban meghatározottól.
4. Díjazás:
- Az I-III. helyezett egyéni és csapat versenyzők érem, az I-VI. helyezett csapatok oklevél
díjazásban részesülnek.
- Az egyes versenyeken külön díjak adhatók.
5. Költségek:
- A diákolimpia versenyek valamennyi rendezési költségét a Rákosmente Kft. Sport Részlegének
költségvetése biztosítja.
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6. Egyéb tudnivalók:
- Egy tanuló több sportágban is indulhat.
- A csapat összeállítása fordulónként változtatható.
- Valamennyi labdajátékban a résztvevő csapatok kötelesek mérkőzéslabdáról gondoskodni.
- A versenyeken csak felnőtt vezető kíséretével szerepelhetnek a tanulók, aki az iskola
pedagógusa vagy hivatalos megbízottja és ezt az intézmény vezetője által aláírt megbízással
igazolja. Amennyiben egy iskola hivatalos felnőtt kísérő nélkül jelenik meg, a
játékvezetők nem vezetik le a mérkőzést és elmarad a mérkőzés.
- A kerületi versenyek rendezői a résztvevők öltözőiben vagy pályán elhelyezett értéktárgyakért
nem vállalnak felelősséget. Azok biztonságos elhelyezéséért a mindenkori kísérő felelős.
- Minden olyan kérdésben, melyről a sportági versenykiírások külön nem rendelkeznek, az adott
sportági szakszövetségek érvényben lévő verseny- és játékszabályai szerint kell eljárni.
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XVII. kerületi egyéni és csapat sakkversenyek
a Budapesti Diák Sakkolimpia kerületi elődöntői
A verseny célja:

A sportág népszerűsítése az oktatási intézményekben.
A Kerület Bajnoka cím eldöntése korcsoportonként.

A verseny rendezője:
A versenyek ideje:

Rákosmente Kft. Sport Részlege és a Sárkány DSE sakk szakosztálya
2020. január 24. (csapat) 16,00-tól kb. 18,30-ig és
2020. január 31. (egyéni) 16,00-tól kb. 18,30-ig

A versenyek helyszíne: Sárkány DSE klubhelyisége (1174 Bp., Szabadság utca 24./ I. emelet 8.)
Résztvevők:

A XVII. kerület alapfokú oktatási-nevelési intézményeibe járó tanulók. A III.
korcsoportból illetve attól felfelé azok, akik a 2019. szeptemberi
értékszámlistán mint értékszámos versenyzők felkerültek bármelyik FIDElistára, csak a csapatversenyen vehetnek részt, kerületi verseny nélkül ők
egyből az élős egyéni budapesti versenyre kell nevezzenek!

Egyéni:
1) 2011. 01. 01. után születettek.
2) 2009–2010-ben születettek.
3) 2007–2008-ban születettek.
4) 2005–2006-ban születettek.

Korcsoportok:
Csapat:
1) 2009.01.01. után születettek.
2) 2005–2008-ban születettek.
A fiúcsapatok táblaszáma 4, lánycsapatoké 3.
Amennyiben előre csak egy lánycsapat nevez,
automatikusan továbbjut a budapesti versenyre.

A fiúkat és lányokat minden korcsoportban
külön értékeljük. Az iskolai évfolyam nem,
csak a születési év számít! Középfokú
versenyt nem tartunk, a középiskolás
korúak kerületi elődöntőn való részvételi
kötelezettség
nélkül
nevezhetnek
a
budapesti versenyre.

Lebonyolítás: Résztvevők számától függően körmérkőzés vagy 5-7 fordulós svájci vagy
körmérkőzéses rendszer.
Időbeosztás: 2x15 perc órahasználattal a FIDE (módosított) rapidszabályai szerint.
Holtversenyek eldöntése: Buchholz, progresszív, egymás elleni eredmény, rájátszás.
Díjazás:
I-III. helyezetteknek érem. I. helyezett iskoláknak kupa, oklevelek.
Továbbjutás: A korosztályok első helyezettjei továbbjutnak az országos döntő budapesti
(elő)döntőjére. A budapesti (elő)döntő versenykiírása és dátuma megtalálható lesz
a www.bssz.hu címen.
Nevezés:
Előzetesen az sdse17@gmail.com internetes levélcímen. A helyszínen kezdés előtt
fél órával. A csapatversenyre csak előzetes nevezés van! Kérünk mindenkit, hogy
az egyéni versenyre is előzetesen nevezzen. Nevezési díj nincs.
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Ergométeres evezősbajnokság
A verseny távja: 500 m
A verseny helyszíne: Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar - Angol Két Tanítási
Nyelvű Iskola (a továbbiakban: Újlak Utcai Általános Iskola,) 1173 Bp., Újlak utca 110.
A verseny időpontja: 2020. február 26. – 14 órától az alábbiak szerint:
14.00 - 2009-ben születettek
14.30 - 2008-ban születettek
15.00 - 2007-ben születettek
15.30 - 2006-ban születettek
16.00 - 2005-ben születettek
A verseny résztvevői: A Magyar Diáksport Szövetség 2019/2020. tanévi Versenykiírás
„Versenyszabályzat” VII. pontja szerint.
Korcsoportok:
II./2 kcs. 2009-ben születettek
III./1 kcs. 2008-ban születettek
III./2 kcs. 2007-ben születettek
IV./1 kcs. 2006-ban születettek
IV./2 kcs. 2005-ben születettek
Felversenyzés nem lehetséges, így a tanulók kizárólag a saját korcsoportjukban indulhatnak.
Az idén már az Országos Diákolimpia versenyrendszere szerint kerül megrendezésre a bajnokság.
A verseny lebonyolítása: 8 db evezős ergométeren zajlik majd a verseny. A 4 fős csapatok (2 fiú, 2
lány) a saját korcsoportjukban versenyeznek. Ebből következik, hogy futamonként két csapat tud
versenyezni egy időben. A futamok időeredményeit rögzítjük, összesítjük és minden korcsoport
utolsó futama után eredményt hirdetünk. Minden résztvevőnek csak egyszer kell tejesíteni az 500
méteres távot, amely időeredmények a csapatverseny eredményébe is beszámítanak.
Versenytáv: 500 m egyéni és egyben csapatverseny is.
A versenyben résztvevő tanulók egyéniben, az elért időeredményeik alapján lesznek rangsorolva.
A csapatok eredményei, pedig a csapattagok időeredményeinek átlagai alapján kerülnek
rangsorolásra.
Nevezési határidő: 2020. február 24.
Díjazás: Az első három helyezett egyéniben és csapatban is érem és oklevél díjazásban részesül.

NEVEZÉSI LAP
(Kérjük NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL kitölteni!)
Iskola neve:__________________________________________________________

Lány csapat
Név

Fiú csapat
Születési
dátum

Név

Születési
dátum

Szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Nagy Attila, telefonszám: +36-20-331-42-62,
e-mail: nagy.attila@rakosmentekft.hu
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KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
I. korcsoport, 1-2. osztály fiúk
Csapatok:
Czimra
Újlak
Kőrösi
Mérkőzések, időpontjuk:
Időpont
2020.03.11.

mérkőzés
Czimra-Újlak
Kőrösi-Czimra
Újlak-Kőrösi

Kezdés
12.00
12.12
12.24

A verseny helyszíne: Újlak Utcai Általános Iskola, 1173 Bp., Újlak utca 110. - Futballpálya
A verseny rendszere: A csapatok egy ötös csoportot alkotnak, egyfordulós körmérkőzések után
alakul ki a végeredmény.
A bajnokság vezetője: Sarkadi László/Tóth Péter
Játékidő: 1 x 12 perc
Létszám: a pályán egyszerre 5 + 1 fő (a csapatot 12 fő alkotja)
Egységes mez használata kötelező!
KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
II. korcsoport 3-4. osztály fiúk
Csapatok:
Czimra
Újlak
Zrínyi
Kőrösi
Mérkőzések, időpontjuk:
Időpont
2020.03.18.

mérkőzés
Czimra - Újlak
Kőrösi - Czimra
Újlak - Zrínyi
Kőrösi - Újlak
Zrínyi - Kőrösi
Czimra - Zrínyi

Kezdés
12.00
12.12
12.24
12.36
12.48
13.00

A verseny helyszíne: Újlak Utcai Általános Iskola, 1173 Bp., Újlak utca 110. - Futballpálya
A verseny rendszere: A csapatok egy ötös csoportot alkotnak, egyfordulós körmérkőzések után
alakul ki a végeredmény.
A bajnokság vezetője: Sarkadi László/Tóth Péter
Játékidő: 1 x 12 perc
Létszám: a pályán egyszerre 5 + 1 fő (a csapatot 12 fő alkotja)
Egységes mez használata kötelező!
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KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
III. korcsoport 5-6. osztály fiúk
Döntő
Csapatok:
Az őszi selejtezők továbbjutói:
A csoport:
1. Pál Apostol
2. Czimra
B Csoport:
1. Zrínyi
2. Podmaniczky
Mérkőzések, időpontjaik:
2019. április 21. (Kedd) 14.30A döntőbe jutásért (A1 – B2: 14.30; A2 – B1: 14.55)
Bronzmérkőzés: 15.25
Döntő: 15.50
A verseny helyszíne: Rákosmente Önkormányzatának Bakancsos utcai sporttelepe
A bajnokság vezetője: Horváth Balázs/Tóth Péter
Játékidő: 2 x 10 perc,
Létszám: a pályán egyszerre 5 + 1 fő (a csapatot 12 fő alkotja)
Egységes mez használata kötelező!
KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
IV. korcsoport 7-8. osztály fiúk
Döntő
Csapatok:
Az őszi selejtezők továbbjutói:
A csoport:
1. Gregor
2. Podmaniczky
B Csoport:
1. Zrínyi
2. Pál Apostol
Mérkőzések, időpontjaik:
2020. április 7. 14.30-
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A döntőbe jutásért (A1 – B2: 14.30; A2 – B1: 14.55)
Bronzmérkőzés: 15.25
Döntő: 15.50
A verseny helyszíne: Rákosmente Önkormányzatának Bakancsos utcai sporttelepe
A bajnokság vezetője: Horváth Balázs/Tóth Péter
Játékidő: 2 x 10 perc,
Létszám: a pályán egyszerre 5 + 1 fő (a csapatot 12 fő alkotja)
Egységes mez használata kötelező!
KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
V-VI. korcsoport - Fiúk
Csapatok:
Békésy
Kőrösi
Pál Apostol
Mérkőzések, időpontjuk:
Időpont
2020.04.28.

mérkőzés
Békésy - Kőrösi
Kőrösi - Pál Apostol
Pál Apostol - Békésy

Kezdés
14.30
14.42
14.54

A verseny helyszíne: Rákosmente Önkormányzatának Bakancsos utcai sporttelepe
A verseny rendszere:
A csapatok egy ötös csoportot alkotnak, egyfordulós körmérkőzések után alakul ki a
végeredmény.
A bajnokság vezetője: Horváth Balázs/Tóth Péter
Játékidő: 1 x 12 perc
Létszám: a pályán egyszerre 5 + 1 fő (a csapatot 12 fő alkotja)
Egységes mez használata kötelező!
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RÖPLABDA
IV. korcsoport, 7-8. osztály leányok
Csapatok:
Gregor
Pál Apostol
Kőrösi
Mérkőzések, időpontjuk:
időpont
2020.04.06.

mérkőzés
Gregor - Pál Apostol
Pál Apostol - Kőrösi
Gregor - Kőrösi

kezdés
14.00

A verseny helyszíne:
Budapest XVII. Kerületi Gregor József Általános Iskola (a továbbiakban: Gregor Általános
Iskola) tornaterme, 1172 Bp., Hősök tere 19 – 20.
A verseny rendszere:
A csapatok két csoportot alkotnak, melyeken belül egyfordulós körmérkőzések után alakul ki a
csoportkör végeredménye. A csoportmérkőzések összesített eredménye alapján a döntőben a két
csoport első helyezettjei játszanak, a bronzmérkőzést a két csoport második helyezettjei játsszák.
A bajnokság vezetője: Soós Zsolt, Pengő Ágnes
Létszám: a csapatot legfeljebb 10 fő alkothatja
RÖPLABDA
V-VI. korcsoport, középiskolás leányok
Csapatok:
Balassi
Békésy
Kőrösi
Pál Apostol
Mérkőzések, időpontjuk:
időpont
2020.04.01.

mérkőzés
Balassi-Békésy
Kőrösi – Pál Apostol
Békésy-Kőrösi
Balassi – Pál Apostol
Balassi-Kőrösi
Békésy-Pál Apostol
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kezdés
14.00

Eredményhirdetés:
15.50
A verseny helyszíne: Pál Apostol Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, 1173 Bp., Pesti út 84.
A verseny rendszere:
A csapatok egy maximum tíz főből álló csoportot alkotnak, egyfordulós körmérkőzések után
alakul ki a végeredmény.
A bajnokság vezetője: Hauer Viktor + 1 fő bíró
Létszám: a csapatot legfeljebb 10 fő alkothatja

ZSINÓRLABDA
II. korcsoport, 3-4. osztály lányok, fiúk
Ideje: 2020.02.04. 14.00Csapatok:
Kőrösi
Zrínyi
A verseny helyszín: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium, (a továbbiakban:
Kőrösi Gimnázium) 1173 Bp., Akácvirág utca 49.
A játék szabályai: Kétkezes vagy egykezes alsó dobással kell átdobni a labdát a háló túloldalára,
ahol a másik csapat tagjainak el kell kapni, mielőtt leesik. Egy érintésből nem lehet átjuttatni a
labdát, az hibapontnak számít, ellenben még kettőt passzolhatnak egymásnak a játékosok, azonos
térfélen.
A csapatok a két részre osztott tornatermének félpályáin játszanak, a szabvány röplabda
pályánál kisebb játéktéren.
Az eredmény számítás a röplabda szabályait követi, ugyanakkor balesetvédelmi szempontból
megköveteljük, hogy a labdát gurítva kell visszajuttatni a nyitó csapatnak.
A bajnokság vezetője: Lukács Gusztáv, Nagy Géza
Létszám: a csapat legfeljebb 10 főből áll
Egységes mez használata kötelező!
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FLOORBALL
III. korcsoport, 5-6. osztályos fiúk
Csapatok:
Kőrösi
Zrínyi
Podmaniczky
Mérkőzések, időpontjuk:
időpont
2020.02.11.

mérkőzés
Podmaniczky - Kőrösi
Zrínyi - Kőrösi
Podmaniczky - Zrínyi

kezdés
14.00
14.10
14.20

A verseny helyszíne: Kőrösi Gimnázium, 1173 Bp., Akácvirág utca 49.
A verseny rendszere:
A csapatok egy hat fős csoportot alkotnak, egyfordulós körmérkőzések után alakul ki a
végeredmény.
• A játékidő: 1x10 perc.
• Csapatlétszám: 6 fő játékos + 1 fő felnőtt kísérő (tanár, edző)
A bajnokság vezetője: Nagy Géza, Lukács Gusztáv
FLOORBALL
III. korcsoport, 5-6. osztályos leányok
Csapatok:
Kőrösi
Zrínyi
Podmaniczky
Mérkőzések, időpontjuk:
időpont
2020.02.18.

mérkőzés
Podmaniczky - Kőrösi
Zrínyi - Kőrösi
Podmaniczky - Zrínyi

kezdés
14.00
14.10
14.20

A verseny helyszíne: Kőrösi Gimnázium, 1173 Bp., Akácvirág utca 49.
A verseny rendszere:
A csapatok egy hat fős csoportot alkotnak, egyfordulós körmérkőzések után alakul ki a
végeredmény.
• A játékidő: 1x10 perc.
• Csapatlétszám: 6 fő játékos + 1 fő felnőtt kísérő (tanár, edző)
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A bajnokság vezetője: Lukács Gusztáv, Nagy Géza
FLOORBALL
IV. korcsoport, 7-8. osztályos fiúk
Csapatok:
Zrínyi
Gregor
Kőrösi
Podmaniczky
Mérkőzések, időpontjuk:
időpont
2020.02.25.

mérkőzés
Zrínyi - Gregor
Podmaniczky - Kőrösi
Gregor - Kőrösi
Podmaniczky - Zrínyi
Zrínyi - Kőrösi
Podmaniczky - Gregor

kezdés
14.00
14.10
14.20
14.30
14.40
14.50

A verseny helyszíne: Kőrösi Gimnázium, 1173 Bp., Akácvirág utca 49.
A verseny rendszere:
A csapatok egy hat fős csoportot alkotnak, egyfordulós körmérkőzések után alakul ki a
végeredmény.
• A játékidő: 1x10 perc.
• Csapatlétszám: 6 fő játékos + 1 fő felnőtt kísérő (tanár, edző)
A bajnokság vezetője: Lukács Gusztáv, Nagy Géza
FLOORBALL
IV. korcsoport, 7-8. osztályos leányok
Csapatok:
Zrínyi
Gregor
Kőrösi
Podmaniczky
Mérkőzések, időpontjuk:
időpont
2020.03.03.

mérkőzés
Zrínyi - Gregor
Podmaniczky - Kőrösi
Gregor - Kőrösi
Podmaniczky - Zrínyi
Zrínyi - Kőrösi
Podmaniczky - Gregor
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kezdés
14.00
14.10
14.20
14.30
14.40
14.50

A verseny helyszíne: Kőrösi Gimnázium, 1173 Bp., Akácvirág utca 49.
A verseny rendszere:
A csapatok egy hat fős csoportot alkotnak, egyfordulós körmérkőzések után alakul ki a
végeredmény.
• A játékidő: 1x10 perc.
• Csapatlétszám: 6 fő játékos + 1 fő felnőtt kísérő (tanár, edző)
A bajnokság vezetője: Lukács Gusztáv, Nagy Géza
EVEZŐPADOS VERSENY (SNI)
Ideje:
2020. március 18. 14.00
Nevezési határidő: 2020. március 16. - Kalmár Szilviánál (30/4376560, sokaszi@gmail.com)
A verseny helyszíne: Gyurkovics Tibor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, 1171 Budapest, Naplás út 60.
Verseny résztvevői:

Iskolánként 2-2 fő, III., IV. és V. korcsoportos fiú és lány versenyzők
Korcsoportok a 2019/2020. tanévben:
III. kcs. 2007-2008-ban születettek
IV. kcs. 2005-2006-ban születettek
V. kcs. 2003-2004-ben születettek

Minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet. “Felversenyzés” nem lehetséges!
Verseny lebonyolítása:
- a nevezések alapján sorsoljuk össze a versenyzőket
- négy evezőpadon, minden iskolából 1-1 versenyző
- kivetítőn lehet követni teljesítményüket
- versenyen elért legjobb időeredmény számít
- vitás esetekben a versenybíróság dönt
Díjazás:
- 1-3. helyezetteket éremmel díjazzuk
- a versenyzők emléklapot, csokit, üdítőt kapnak
A verseny szervezője:
Kalmár Szilvia (30/4376560, sokaszi@gmail.com)
A verseny napjának tervezett programja
13.30 Gyülekező a díszteremben
Versenyzők köszöntése:

Tabajdi Zsolt Igazgató
Nagy Attila a Rákosmente Kft. Sport Részlegének vezetője

Zenés bemelegítés
14.00 III. korcsoport lányok
500 m
III. korcsoport fiúk
500 m
IV. korcsoport lányok
1000 m
IV. korcsoport fiúk
1000 m
V. korcsoport lányok 1000 m
V. korcsoport fiúk
1000 m
16.00 Eredményhirdetés
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NEVEZÉSI LAP
EVEZŐPADOS VERSENY (SNI)
Iskola neve:

_______________________________________________________

Felkészítő kolléga neve:

___________________________________________

Elérhetősége: tel.:_____________________ E-mail:_________________________
III. kcs. LÁNYOK:

___________________________________________________
___________________________________________________

III. kcs. FIÚK:

___________________________________________________
___________________________________________________

IV. kcs. LÁNYOK:
___________________________________________________
___________________________________________________
IV. kcs. FIÚK:

___________________________________________________
___________________________________________________

V. kcs. LÁNYOK:
____________________________________________________
____________________________________________________
V. kcs. FIÚK:

____________________________________________________
____________________________________________________

___________________________
aláírás
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ATLÉTIKA
TAVASZI TÖBBPRÓBA BAJNOKSÁG
A verseny rendezője: Rákosmente Kft. Sport Részlege és az Újlak Utcai Általános Iskola
testnevelői
A verseny helyszíne: Újlak Utcai Általános Iskola melletti műfüves sportpálya
A verseny ideje:
2020. május 4.
2020. május 11.

III.-IV. korcsoport
I.-II. korcsoport

A verseny résztvevői:
A kerület általános iskoláinak I.-IV. korcsoportos tanulóiból kiállított csapatai. Minden
korcsoport csapata 5+1 főből állhat, azonban már 5 fővel is indítható a csapat. Korcsoporton
belül nincs évfolyamkötöttség.
Nevezés:
A versenyre az iskolák az előre kiküldött nevezési lapon nevezhetnek a helyszínen. Egy iskola
korcsoportonként több csapatot is indíthat. A versenyre a hiánytalanul kitöltött nevezési lapot
vinni kell.
Versenyszámok:
I. korcsoport
40 m futás
kislabda dobás
4 x 50 m botváltó
(folyamatos futással
váltóbot átadásával,
NEM szembeváltó!)

II. korcsoport
60 m futás
kislabda dobás
távolugrás
4 x 100 m botváltó

III. korcsoport
60 m futás
kislabda dobás
távolugrás
600 m futás

IV. korcsoport
100 m futás
kislabda dobás
távolugrás
800 m futás

súlylökés (fiúk 4 kg,
lányok 3 kg)
Ez eredmény megállapítása:
Összetett eredmény megállapítása történik, mind egyéniben, mind csapatban, külön a fiú, külön a
lány kategóriában.
Díjazás:
Nemenként, korcsoportonként és – MASZ bíró részvétele esetén – versenyszámonként az egyéni
és csapat 1-3. helyezettje éremdíjazásban részesül. A csapat eredményét a legjobb öt eredmény
adja.
A versenyen az I.-IV. korcsoport (a fiúkat és lányokat egybeszámítva) összesített pontszáma
alapján az 1-3. helyezett iskola oklevelet és díjat is kap.
Egyéb:
- A kislabda dobás versenyszámhoz a versenyzők az ún. plastoball labdát használják.
- Szöges cipő használata engedélyezett. A versenyen minden olyan kérdésben, amit a kiírás
nem tartalmaz, a MASZ versenyszabályai érvényesek. Bármely versenyszámban, az
összetett versenyben is, a holtversenyt el kell dönteni.
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NEVEZÉSI LAP

Neme:

Fiú

Leány
Kislabdahajítás

Korcsoport:

I.

II.

III.

IV.
Távolugrás

………………………………………………
Iskola neve
Születési
év

Név

Súlylökés
Kísérletek Száma
1
2
3

A versenyzők nevét a versenylapokra azonos sorrendben kérjük felírni!
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Legjobb
eredmény

MAGASUGRÁS
egyéni versenyszám
A verseny rendezője: Rákosmente Kft. Sport Részlege és a Gregor Általános Iskola testnevelői
A verseny helyszíne: Gregor Általános Iskola, 1172 Bp., Hősök tere 19 – 20.
A verseny ideje:
2020.03.23. 14.00-

III.-IV. korcsoport

A verseny résztvevői:
A kerület általános iskoláinak III.-IV. korcsoportos tanulói.
Nevezés:
A versenyre az előre kiküldött nevezési lapon nevezhetnek a helyszínen. A versenyre a
hiánytalanul kitöltött nevezési lapot vinni kell.
Ez eredmény megállapítása:
A magasugrás versenyen a versenyzők 6 kísérletet tehetnek tetszés szerinti magasságon. Az egyéni
legjobb eredmény lesz a végeredmény.
Díjazás:
Nemenként, korcsoportonként az egyéni 1-3. helyezettje éremdíjazásban részesül.
Egyéb:
- Szöges cipő használata engedélyezett. A versenyen minden olyan kérdésben, amit a kiírás
nem tartalmaz, a MASZ versenyszabályai érvényesek. Bármely versenyszámban, az
összetett versenyben is, a holtversenyt el kell dönteni.
KOSÁRLABDA
IV. korcsoport, 7-8. osztály leányok
Csapatok:
Gregor
Diadal
Kőrösi
Mérkőzések, időpontjuk:
időpont
2020.03.09.

mérkőzés
Gregor - Diadal
Diadal - Kőrösi
Gregor - Kőrösi

kezdés
14.00

A verseny helyszíne: Gregor Általános Iskola, 1172 Bp., Hősök tere 19 – 20.
A verseny rendszere:
A csapatok két csoportot alkotnak, melyeken belül egyfordulós körmérkőzések után alakul ki a
csoportkör végeredménye. A csoportmérkőzések összesített eredménye alapján a döntőben a két
csoport első helyezettjei játszanak, a bronzmérkőzést a két csoport második helyezettjei játsszák.
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A bajnokság vezetője: Soós Zsolt, Pengő Ágnes + 1 fő bíró
Létszám: 12 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző)
KOSÁRLABDA
IV. korcsoport, 7-8. osztály fiúk
Csapatok:
Gregor
Diadal
Kőrösi
Mérkőzések, időpontjuk:
időpont
2020.03.16.

mérkőzés
Gregor - Diadal
Diadal - Kőrösi
Gregor - Kőrösi

kezdés
14.00

A verseny helyszíne: Gregor Általános Iskola, 1172 Bp., Hősök tere 19 – 20.
A verseny rendszere:
A csapatok két csoportot alkotnak, melyeken belül egyfordulós körmérkőzések után alakul ki a
csoportkör végeredménye. A csoportmérkőzések összesített eredménye alapján a döntőben a két
csoport első helyezettjei játszanak, a bronzmérkőzést a két csoport második helyezettjei játsszák.
A bajnokság vezetője: Soós Zsolt, Pengő Ágnes + 1 fő bíró
Létszám: 12 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, edző)
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MELLÉKLET
DIÁKOLIMPIA KÖLTSÉGVETÉS II. félév

sportág
bírói díj
összesen:

XVII. kerületi egyéni és csapat
sakkversenyek
(a Budapesti Diák Sakkolimpia
kerületi elődöntői)
20 000 Ft
20 000 Ft

sportág:
érem
oklevél
bírói díj
összesen:

Kispályás labdarúgás
82 800 Ft
4 050 Ft
35 000 Ft
121 850 Ft

sportág:
érem
oklevél
bírói díj
rendezési költség
összesen:

Ergométeres evezősbajnokság
90 000 Ft
24 300 Ft
21 000 Ft
76 200 Ft
211 500 Ft

sportág:
érem
oklevél
bírói díj
összesen:

Röplabda
27 600 Ft
1 620 Ft
28 000 Ft
57 220 Ft

sportág:
érem
oklevél
bírói díj
összesen:

Zsinórlabda
13 800 Ft
810 Ft
14 000 Ft
28 610 Ft

sportág:
érem
oklevél
bírói díj
összesen:

Floorball
38 640 Ft
3 240 Ft
56 000 Ft
97 880 Ft

sportág:
érem
oklevél
bírói díj
összesen:

SNI Evezőpados verseny
8 280 Ft
4 860 Ft
13 140 Ft
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sportág:

Atlétika
70 000 Ft
70 000 Ft

MASZ versenybíróinak díja:
Az Újlak Iskola
pedagógusainak bírói díja:
oklevelek:
Érmek egyéni:
Érmek csapat:
Pályafelújítás, homok:
összesen:

5 400 Ft
11 040 Ft
66 240 Ft
150 000 Ft
372 680 Ft

érem
oklevél
bírói díj
összesen:

Magasugrás
5520 Ft
3 240 Ft
21 000 Ft
29 760 Ft

sportág:
érem
oklevél
bírói díj
összesen:

Kosárlabda
33 120 Ft
1 620 Ft
21 000 Ft
55 740 Ft

összesen:

1 008 380 Ft

sportág:
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