
                                                                                            

                                     
 

MEGHÍVÓ 
a XI. BAÁR-MADAS KUPÁRA 

 

A Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola 2022. szeptember 28-án ismét lány kosárlabda 
és fiú kispályás labdarúgó kupát rendez budapesti református és ökumenikus általános iskolák hetedik-
nyolcadikos évfolyamosaiból álló csapatok számára. Reményeink szerint ez a hagyományos torna a sporttudás 
összemérésén túl lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevő diákok megismerjék egymást, betekintést 
kapjanak a Baár-Madas életébe is.  
 

Meghívott csapatok: 
- Ady Endre Református Általános Iskola 
- Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium 
- Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium 
- Budapest - Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolája 
- Karácsony Sándor Református Általános Iskola 
- Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola 
- Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola 
- Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola 
- Vörösmarty Mihály Református Általános Iskola 
 

A Kupa lebonyolításának menetrendje: 
 

Helyszín: Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 
    /Budapest, II. Lorántffy Zsuzsanna u. 3./ 

    labdarúgás: rekortános kézilabda pályán és műfüves pályán 
    kosárlabda: parkettás tornateremben 

 

Időpont: 2022. szeptember 28. /szerda/ 14-17 óra között 
 

A mérkőzések rendje: 

Labdarúgás: 

A mérkőzések időtartama 2 x 10 perc. A csapatok létszáma a pályán 5+1 fő, cserélni korlátlan számban lehet. 
A csapat maximum 10 főből állhat. 
A győzelemért három, a döntetlenért egy pont jár. Pontegyenlőség esetén először a gólkülönbség, másodszor 
a több rúgott gól, harmadszor az egymás elleni eredmény dönt. Ha ezután is holtverseny van két csapat 
között, akkor három-három büntetőrúgással dől el a továbbjutás vagy a helyezés kérdése. 
A kapus a hazaadást nem foghatja meg kézzel. Az oldalvonalról a labdát kézből bedobással illetve a talajról 
berúgással is el lehet végezni. 
A csapatokat két csoportba sorsoljuk. A csoport elsők az 1-2. helyért, a csoport másodikak a 3-4. helyért, a 
harmadikok az 5-6., a negyedikek a 7-8. helyért mérkőznek. 

Kosárlabda 

A mérkőzések időtartama 2 x 10 perc. A csapatok létszáma a pályán 5 fő, cserélni korlátlan számban lehet. A 
csapat maximum 10 főből állhat. 
A győzelemért kettő pont jár. Pontegyenlőség esetén először a kosárkülönbség, másodszor a több dobott 
kosár, harmadszor az egymás elleni eredmény dönt.  
A csapatokat két csoportba sorsoljuk. A csoport elsők az 1-2. helyért, a csoport másodikok a 3-4. helyért, a 
csoport harmadikok az 5-6. helyért mérkőznek. 
 

Egyéb tudnivalók: 
A jelentkezéseket e-mailben kis.andras@bmrg.hu küldjék el vagy telefonon jelezzék 06-70-7707153 a szervező 
tanárnak, Kis Andrásnak. Jelentkezési határidő legkésőbb 2022. szeptember 19-ig. 

A csapatok oklevelet, a dobogósok érmet és kupát kapnak. A részvétel a csapatoknak ingyenes! 
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