Gyermek és diák I. szabadfogású
Budapest-bajnokság
III. Tasnádi Henrik-emlékverseny
A verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása a gyermek és a diák I.
korcsoport számára, a Budapest Bajnoka-cím elnyerése, diák I. korcsoportban az
országos egyesületi rangsorba beszámító ranglistapontok megszerzése, valamint
méltó megemlékezés Tasnádi Henrikről, a közelmúlt egyik legkiválóbb
nevelőedzőjéről.
A verseny ideje: 2011.február 26. ( szombat)
A verseny helye: Eötvös József Általános Iskola, Bp. XXI. Szent István út 232.
(Az épület 8 órától lesz nyitva! Parkolás a Posta parkolójában díjtalan.)
Mérlegelés: 2011. február 26. (szombat), 8:30-9:00
A verseny kezdete: 2011. február 26. (szombat), 10:00
A verseny résztvevői: Budapesti székhelyű egyesületek versenyzői.
- Gyermek korosztály: 2002-2003-ban születettek, érvényes versenyzői
engedéllyel vagy diákigazolvánnyal, valamint érvényes sportorvosi engedéllyel.
- Diák I. korosztály: 1998-99-ben születettek. 2000-ben születettek nem
indulhatnak.
- Magyar állampolgár, aki érvényes versenyzői engedéllyel rendelkezik,
melyben érvényes sportolói és sportorvosi engedély van.
- Magyarigazolvánnyal rendelkezik és érvényes sportolói, valamint
sportorvosi engedélye van.
A verseny rendezője: Budapesti Birkózó Szövetség, Csepeli Amatőr Birkózó
Iskola
Súlycsoportok:
Gyermek: 23, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 46, +46 kg
Diák I.: 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, +76 kg

A verseny lebonyolítása: Két szőnyegen, az érvényben lévő MBSZ-szabályok
szerint. A versenybíróságot a BBSZ felkérésére az MBSZ bíróbizottsága jelöli
ki.
Költségek: A rendezés költségeit a BBSZ és a CSABI, a részvétel költségeit a
résztvevő egyesületek fizetik.
Nevezési díj: Minden bemérlegelt versenyző után 1.800.- Ft nevezési díj
fizetendő a helyszínen, a mérlegelés után.
Díjazás: Az I-III. helyezettek éremdíjazásban, illetve az I. helyezettek
tiszteletdíjban részesülnek, különdíjban részesül a legtöbb tusgyőzelmet elérő
versenyző. A csapatverseny I-III. helyezettjei szintén tiszteletdíjat vehetnek át.
(A pontszámítás: 7-5-4-4-2-2).
Egyéb rendelkezések: A versenyen előforduló vitás kérdésekben a verseny
elnöke a helyszínen dönt, a döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A
versenyen előforduló sérülésekért valamint az elvesztett tárgyakért a rendezőség
felelősséget nem vállal. A helyszínen büfé üzemel.
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Hajdu Imre
CSABI

Meleg Gábor
BBSZ

