K ALOCSAI S PORT E GYESÜLET
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6300 Kalocsa Szent István király út 35.
Telefon: 78/461-672

Pf.:65

e-mail:kalocsaise@freemail.hu
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SZAKOSZTÁLYOK:
•
•
•
•
•
•
•
•

Asztalitenisz
Birkózás
Evezés
Karate
Röplabda
Sportlövő
Tájékozódási futó
Torna
• Tömegsport

2012. évi Diák II. Szabadfogású Országos Bajnokság,
mely egyben tiszteletdíjas „VATAI LÁSZLÓ” emlékverseny
KIÍRÁSA

A verseny célja: - a diák II. szabadfogású országos bajnoki cím elnyerése,
- minősítő pontok megszerzési lehetősége a rangsorversenyhez,
- megemlékezni a kalocsai születésű Vatai László olimpikonra
és a kiváló edzőre,
- a birkózó sportág népszerűsítése.
A verseny helye:

Kalocsa Városi Sportcsarnok. Martinovics u. 2.

A verseny kezdete:

2012.június.09.

Mérlegelés:

2012.június 09.

10,30 óra
8.30 – 9.30 óra között

A verseny rendezői: - a Kalocsai Sport Egyesület,
- Kalocsa Város Önkormányzata,
- a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt.,
- a „Vatai László” baráti társaság,
és a Vatai család.
Versenybíróság:

- a versenybíróságot és a bírókat az MBSZ jelöli ki.

A verseny résztvevői:
Azok a versenyzők akik 2001-2002-ben születettek; 2003-ban születettek külön engedéllyel,
és magyar állampolgárok, rendelkeznek versenyzői engedéllyel, sportolói kártyával és
érvényes sportorvosi „versenyezhet” vagy „alkalmas” bejegyzéssel.
Magyar igazolvánnyal csak abban az esetben lehet indulni, ha a 2009.május 6-án érvénybe
lépő kivételi szabályoknak megfelelnek.( Magyarországon jár iskolába, Magyarországon él,
magyar egyesületben van leigazolva, más ország országos bajnokságán nem indul.)
A verseny lebonyolítása: három szőnyegen az MBSZ szabályai szerint.
Súlycsoportok:

Díjazás:

26, 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, +69 kg.

- a súlycsoportok első három helyezettje érem díjazásban,
- az első helyezettek tisztelet díjban részesülnek,

- különdíjban részesül: a legeredményesebb versenyző,
a Vatai család különdíját, a csapat pontverseny győztese nyeri el.
Költségek: A rendezés költségeit a rendezők, a részvétel költségeit a résztvevők
fizetik.
Nevezési díj: minden bemérlegelt versenyző után 1800,-Ft .
Késve történő nevezés esetén háromszoros díj, melyet a mérlegeléskor kell
befizetni.
Nevezés: a nevezéseket a kalocsaise@freemail.hu címre kérjük leadni
név és súlycsoport szerint, 2012. június 06-ig !
Szállás: az alábbi lehetőségeket tudjuk biztosítani. A rendelést közvetlenül a szállásadókkal
kell lebonyolítani és hivatkozni a birkózó versenyre.
-

Hunyadi János Kollégium, 6300.Kalocsa. Kunszt J.u.1. Czakó Márta
Tel: 36/78/462-035, 36/70/3806305, E-mail: kalokoll@freemeil.hu
A kollégiumban a rendelést 2012.június 05-ig kell leadni !

- Club Hotel. 6300.Kalocsa. Szt. István kir. út. 64. Tel/Fax: 36/78/562804, 36/30/2055502, E-mail: clubhotel502@gmail.com
www.clubhotelkalocsa.hu

-

Hotel Kalocsa. 6300.Kalocsa. Szentháromság tér 4. Tel: 36/78/469-000
36/30/6531443, E-mail: sales@hotelkalocsa.hu www.hotelkalocsa.hu

-

Alexandra Panzió. 6300.Kalocsa. Széchenyi út.12. Tel/Fax: 36/78/465170, 36/30/4450692, E-mail: info@alexandrapanzio.hu
www.alexandrapanzió.hu

Egyéb rendelkezések: Minden vitás esetben a Versenybíróság dönt !
A verseny helyszínén és az öltözőkben elhelyezett tárgyakért, a versenyen előforduló
esetleges sérülésekért a rendezők felelősséget nem vállalnak.
A helyszínen büfé üzemel, ám a verseny helyszínén a dohányzás illetve
alkohol fogyasztása TILOS !
A versennyel kapcsolatos bárminemű információ kérhető a kalocsaise@fremail.hu E-maillen,
vagy az egyesület 36 /78 /461-672-es telefonján.

Kőszegi Ferenc
A Kalocsai SE elnöke

Jóváhagyta:
Simita Zsolt
MBSZ szakreferens

Romsics Gábor
szakosztály vezető

