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1. A verseny célja: 

 A floorball sportág népszerűsítése.  

 Versenyzési- és játéklehetőség biztosítása a kisebb teremmel rendelkező  
KIDS tag-iskolák tanulóinak.  

 A sportág utánpótlás-nevelésének ösztönzése.  

2. A verseny rendezője: 

A Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége megbízásából a Szent Imre Diáksport Egyesület - 
Balassagyarmat 

3. A verseny ideje: 

2017. március. 10. (péntek) 10:00 órától 

4. A verseny helyszíne: 

Balassagyarmat - Városi Sportcsarnok, 2660. Balassagyarmat, Ipolypart út 

5. Nevezési határidő: 

2017. március 07. (kedd) 12:00 

Nevezni a KIDS honlapján lévő nevezési felületen lehetséges !!! www.kids.hu  Nevezés 

6. Versenybíróság: Elnök: Csábi Szilárd 

7. A verseny résztvevői: 

 KIDS tagiskolák tanulói nevezési díj nélkül, katolikus és más keresztény felekezek iskolái 
nevezési díj ellenében. Ez a díj csapatonként 6.000 forint, melyet a KIDS számlájára kell 
átutalni. (Lásd „Általános szabályok”-nál.) 

 I-II., III-IV., V-VI., korcsoportos fiú-, és leánycsapatok.   

 I-II. korcsoportban 2006-ban születettek vagy fiatalabbak, 
III-IV. korcsoportban 2002-ben születettek vagy fiatalabbak, 
V-VI. korcsoportban 1997-ban születettek vagy fiatalabbak szerepelhetnek.    

   Az I-II. korcsoportban a fiú csapatokban a korcsoportjuknak megfelelő leány játékosok 
szerepelhetnek. 

 Ugyanazon oktatási intézmény nemenként és korcsoportonként legfeljebb két csapattal 
nevezhet („A” csapat, „B” csapat), de egy játékos csak egy csapatban játszhat azonos 
korcsoportban.  

 A „felversenyzés” egy korcsoporttal feljebb megengedett.  
 

8. Csapatlétszám: 6 fő játékos + 1 fő felnőtt kísérő (tanár, edző). 

9. Igazolás: 

 Egységes igazolás: szabályosan, a hatályban lévő Kormányrendelet alapján 
kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén ideiglenes 
diákigazolvánnyal  mely tartalmaz egy fényképes személyi kártya részt), a kiírás legvégéről 
kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott csapat nevezési lappal.  

 A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő érvényes iskolaorvosi igazolásnak 
kell szerepelnie (a szakszövetségi igazolványban szereplő, érvényes sportorvosi 

http://www.kids.hu/


igazolás ezt kiválthatja) vagy a szülői nyilatkozat is elfogadjuk. (Lásd az érvényes 
„Általános szabályokat”.)   

 A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt a versenyen!  

 Kérjük a testnevelőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az 
igazoláshoz szükséges dokumentumokkal rendelkezzenek!  

 A versenyzők saját érdekükben - sérülés, orvosi ellátás miatt - tartsák maguknál a TAJ-
kártyájukat, vagy annak másolatát.  

10. Lebonyolítás: 

 A nevezésektől függően a kiírt korcsoportonként egy vagy több csoportban körmérkőzés, azután 
helyosztók, elődöntők, döntők.  

 A mérkőzésekért adható pontok: győzelem 2, döntetlen 1, vereség 0 pont.  

Csoporton belüli sorrend meghatározása: a helyezések eldöntése azonos pontszám esetén a 
következő sorrend alapján történik: 

 az érintett csapatok egymás elleni eredménye (egymás ellen szerzett több pont, majd jobb 
gólkülönbség, végül több lőtt gól),  

 ha ez döntetlen volt, az összes mérkőzésen elért jobb gólkülönbség, több lőtt gól, sorsolás.  

 Abban az esetben, ha nem lehet döntetlen a végeredmény és a rendes játékidő lejártával egyenlő 
az eredmény, akkor mindkét csapat 3 játékosa a saját kapuelőteréről kapura ütést (húzást) végez az 
ellenfél üres kapujára. Ha 3 ütés után döntetlen, akkor ugyanazzal a 3 játékossal felváltva addig kell 
folytatni az ütéseket, amíg el nem dől az eredmény az egyik csapat javára.  

 Az első helyért zajló mérkőzésen, döntetlen esetén 2 perces hosszabbítás következik a 
büntetőütések előtt. A hosszabbításban szerzett első gól a mérkőzés végét jelenti (aranygól).  

11. A kispályás floorball szabályai: 

 a pálya mérete 10x20 méter, plusz, mínusz 2 méter,  

 a pályán egyszerre 3 mezőnyjátékos tartózkodhat (kapus nincs),  

 a játékteret palánk veszi körül, vagy ennek hiányában lefordított padok,  

 a kapu mérete 60x90 cm,  

 a kapu előtt 90x90cm-es kapuelőteret kell kijelölni, ahova nem lehet belépni,  

 a játékidő 10 perc,  

 a 2 perces kiállítást büntetőütés helyettesíti, az 5 perces kiállítást elkövető játékos 5 percig nem 
léphet pályára (ám helyette a büntetőütést követően más játékos szerepeltethető), a 2+10 perces 
kiállítást elkövető játékos az érintett mérkőzésen nem léphet pályára (ám helyette a büntetőütést és 
az azt követő 2 perc után más játékos szerepeltethető),  

 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.  

12. Díjazás: 

 Az 1-3. helyezett csapat érem díjazásban részesül.  

 Valamennyi csapat oklevél-díjazásban részesül.  

13. Egyéb rendelkezések: 

 A nevezések beérkezése után a beosztásokról, a pontos időpontokról érintetteket elektronikus 
levélben értesítjük.   

 A versenyekre a csapatok számozott mezeket hozzanak magukkal.  

 A játékosok hosszú nadrágot, sípcsontvédőt és térdvédőt nem viselhetnek.  

 Minden csapat tartsa szem előtt az időrendet, ha egy csapat nem jelenik meg a mérkőzés 
kezdetére, 3 perc várakozás után 3-0-ás vereséget szenved.  

 A versenyek kezdete előtt a csapatok a kinyomtatott és hitelesített elektronikus nevezési lapot, 
valamint a többi igazolási dokumentumot adják le a felelős rendezőnek  

 A versenyről távolmaradást a verseny előtt legkésőbb a nevezési idő lezárta után írásban jelezni kell 
a KIDS és a rendezők felé !!! Az igazolatlanul távolmaradó csapat automatikusan kizárja magát a 
2017/2018. tanévi KIDS KUPA Kispályás Floorball versenyekről.  

 A verseny helyszínén okozott károkért a kárt okozó tanuló iskolája teljes anyagi felelősséggel 
tartozik.  



 Az öltözőben, versenyhelyen hagyott / elvesztett értékekért a Rendezőség felelősséget nem 
vállal. Kérjük a Kollégákat, hogy a versenyhely, az öltöző tisztaságának megőrzésére a versenyzők 
figyelmét hívják fel.  

14. Költségek: 

 Az országos verseny rendezési költségeit a KIDS biztosítja. 

 Az utazási, étkezési és szállás költségeket a résztvevő csapatok viselik.  

 A KIDS elnöksége döntése értelmében a 200 fő alatti katolikus iskolák, ha írásban vállalják 
e tanévben két KIDS kupán való részvételt, utazási támogatást kérhetnek, melyet e-mailban 
kérhetnek tíz nappal a versenyek előtt ! 

 

15. Szállás/étkezés 
 

A távolabbról érkezők étkezést és szállást önállóan igényelhetnek. 
Közelben lévő lehetőség: 
GÖSSER CLUB PANZIÓ ÉS ÉTTEREM  
Cím: 2660. Balassagyarmat, Teleki László utca 14. 
Ételrendelés, szobafoglalás: +36-35-300-581 
 
SZABÓ JÓZSEF TANULMÁNYI HÁZ  
(csak szállás, étkezést itt nem tudnak biztosítani, a Gösser Club 50 méterre található) 
Cím: 2660. Balassagyarmat, Luther út 4. 
Tel/fax.: 06-20-8242261, 06- 35- 301- 580 
E-mail: luther4@luther4.hu 
Web: www.luther4.hu  

 
 

 16. A versennyel kapcsolatos információ: 

Csábi Szilárd 

Mobil: (30)522-3750 

e-mail: szentimredse@gmail.com 

 

Támogatók: 
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