2010. évi Diák II. Kötöttfogású Országos Bajnokság
A verseny célja: a birkózás népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása
a diák II. korosztály számára. Az Országos Bajnoki cím elnyerése.
A verseny rendezője és szervezője: FTC-ESMTK
A verseny ideje:

2010.11.20. szombat

A verseny kezdete:

2010.11.20. 10.00-órakor

Mérlegelés:

2010.11.19. 17.30-18.00-ig
2010.11.20. 8.00-9.00-ig a verseny helyszínén

Verseny helyszíne: Bp. 1091 Üllői út. 129. FTC birkózócsarnoka
A verseny résztvevői: Diák II. korcsoport: Akik 1999-2000-ben születtek,
valamint a 2001-ben születettek külön engedéllyel.
A versenyen indulhatnak azok a versenyzők, akik kiharcolták az indulás
jogát a területi versenyeken és érvényes versenyengedéllyel és
sportorvosi engedéllyel rendelkeznek valamint a helyszíni orvosi
vizsgálaton indulási engedélyt kapnak.
Magyar Igazolvánnyal csak abban az esetben lehet indulni, ha a 2009.
május 6-án érvénybe lépett kivételi szabályoknak megfelelnek.
(Magyarországon jár iskolába, Magyarországon él, magyar egyesületben
van leigazolva, más ország országos bajnokságán nem indul.)
Súlycsoportok: 26, 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, +69 kg.
Nevezési díj: az előnevezés díja: 1800 Ft/fő, a helyszínen történő nevezés
díja: 5400 Ft/fő. Nevezni lehet: 2010.11.17-ig (előnevezés) az alábbi e-mail
címen: esmtk@esmtkbirkozas.hu Kérjük a klubokat, hogy a verseny
gördülékeny lebonyolítása érdekében részvételi szándékukat, valamint
korosztályonként az indulók körülbelüli létszámát mihamarabb jelezni
szíveskedjenek!
Díjazás: A súlycsoportonkénti első három helyezett érem díjazásban
részesül, az I. helyezetteket tiszteletdíjjal tüntetjük ki. A díjak átadására
kizárólag a díjátadó ünnepség keretén belül kerül sor.
A versenyen a versenyzők egységes szerelésben, növekvő sorrendben
vonulnak be. Akiknek nincs, ezen a versenyen kék birkózó dresszben
vonulnak be. Érmeket csak a verseny végén, eredményhirdetéskor adjuk át.
Dobogóra egyesületi szerelésben vagy birkózó mezben léphet fel a versenyző.
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A verseny lebonyolítása az érvényben lévő MBSZ szabályok szerint történik.
A küzdelmek 4 szőnyegen zajlanak. Vitás esetekben a versenybíróság elnöke
a helyszínen dönt. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
Egyéb: A rendezőség a verseny helyszínén elvesztett tárgyakért felelősséget
nem vállal. Kérjük a résztvevőket, hogy ügyeljenek a sportemberhez méltó
magatartás, valamint a higiénia alapvető szabályainak betartására! A birkózó
szőnyegen kizárólag versenyzők, edzők, bírók és ápoló személyzet
tartózkodhat!
Étkezés: a verseny helyszínén büfé üzemel
Szállás lehetőség:
Hotel Omnibusz *** Budapest, Üllői út 108.
Telefon: 0036 1/263-0794 Fax: 0036 1/263-1163
E-mail: hotelomnibusz@mail.datanet.hu
Url: www.omnibuszhotel.hu
HUNGUEST HOTEL PLATÁNUS * * * Budapest, Könyves Kálmán krt. 44.
Szobafoglalás telefon munkaidőben: +36-1-8012100
Egyéb elérhetőség: Losonczi Ottó 0670/940-60-22, vagy fax: 431-71-26.
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Losonczi Ottó
ESMTK Birkózó Szakosztály elnöke

