
KARITÁSZ OLIMPIA 

Streetball kupa versenykiírás 
 
Időpont: 2015. április 11. 

Helyszín: Veszprém, Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és 

Általános Iskola tornaterme (Szeglethy u. 6.) 

Versenyszám: Streetball Kupa (14 év felettiek részére) 

Lebonyolítás:   

A Karitász Olimpia – jótékonysági sportnap keretében megrendezendő streetball kupára maximálisan 16 csapat 

jelentkezését tudjuk elfogadni, melyek egyenes kieséses rendszerben játszanak. A legjobb 4 csapat innentől 

egyenes kieséses rendszerben játszik a döntőbe jutásért. A döntőben a két győztes csapat küzd meg az 1. helyért. Az 

elődöntő két vesztese bronzmérkőzésen játszik a 3. helyért. 

Csapatlétszám: 3 játékos (egy csapatban lányok és fiúk vegyesen is szerepelhetnek) 

Mérkőzés pontozása: a mérkőzések 13 pontig vagy 10 percig tartanak. Döntetlen esetén a mérkőzés az első pontig 

folytatódik (a kezdőcsapatot ilyenkor sorsolják). 

Egyéb rendelkezések: 

A csapatok kizárólag egységes szerelésben (legalább egyszínű felső rész) és sportcipőben léphetnek pályára. Egy 

játékos csak egy csapatban szerepelhet. A csapat játékosainak életkora: 14 év felett. Minden játékos a FAIR PLAY 

tisztaságával, szellemével és annak szabályaival lép pályára. A tornán mindenki saját felelősségére vesz részt (14-18 

év közötti játékosok csak szülői beleegyező nyilatkozattal léphetnek pályára). 

Jótékonysági célú nevezési díj: tartósélelmiszer adomány (pl, olaj, tészta, konzervek, rizs, keksz, stb.) 

csapatonként legalább 2000 Ft értékben. Az élelmiszeradomány pénzadománnyal is helyettesíthető. 

A BEÉRKEZŐ ÉLELMISZER ADOMÁNYOKBÓL NEHÉZ SORSÚ GYERMEKES CSALÁDOKAT 

TÁMOGATUNK! 

Díjazás: Az első három helyezett 

Első díj: Kupa, oklevél, 1db kosárlabda, 3 db Karitász Olimpia póló, további ajándéktárgyak.  

Második díj: Oklevél, tárgyi ajándékok 

Harmadik díj: Oklevél, tárgyi ajándékok 

 

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2015. ÁPRILIS 7. 

 

A jelentkezés menete: 
- Nevezési lap (sport megnevezése, csapatnév, csapat létszám, csapatvezető neve, címe, elérhetősége) elküldése az 

olimpia@karitszveszprem.hu címre. 

- A jelentkezés elfogadását visszaigazoljuk (a nevezések elfogadása érkezési sorrendben történik, összesen 16 

csapat jelentkezését tudjuk elfogadni). 

- Az adományokat a helyszínen fogadjuk a rendezvény napján a regisztrációnál. 

A JÓTÉKONYSÁGI CÉLÚ SPORTNAPON TOVÁBBI ADOMÁNYOKAT IS ÖRÖMMEL FOGADUNK! 

 

További információk: 

- E-mail: olimpia@karitszveszprem.hu    Honlap: www.karitaszveszprem.hu 

 

 

KOSARAZZ VELÜNK MÁSOKÉRT! 
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