2011. évi Diák I. Szabadfogású Birkózó Diákolimpia
Felföldi Sándor Emlékverseny

1. A verseny célja:
- Versenyzési lehetőség biztosítása a korcsoport részére
- a korosztályos Diákolimpiai cím elnyerése
- A birkózó sport népszerűsítése
2. A verseny rendezői:
- Orosházi Spartacus Birkózó Klub
- Orosháza Város Önkormányzata
- Magyar Birkózó Szövetség
3. A verseny helye és ideje:
- Eötvös József Tagintézmény Sportcsarnoka
Orosháza Eötvös Tér. 2.
Mérlegelés: 2011. május 12. (csütörtök) 1900 – 1930-ig
2011. május 13. (péntek) 0800 – 0900-ig
Verseny kezdete: 2011. május 13. 1000
4. A verseny résztvevői:
Azok a III. korcsoportos (diák I.) korosztályos 1998-1999-ben született versenyzők akik:
- már leigazolt versenyzők a Magyar Birkózó Szövetség versenyzési engedélyével, és
abban bejegyzett „versenyezhet vagy alkalmas” sportorvosi engedéllyel rendelkeznek.
- a nem leigazolt diákok az iskolájuk által kiállított diákigazolvánnyal és olyan orvosi
igazolással, amelyben „Diákolimpián birkózás sportágban indulhat”
5. Súlycsoportok:
Súlycsoportok: 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, +76kg
6. A verseny lebonyolítása:
- Három szőnyegen a MBSZ szabályai szerint
7. Versenybíróság:
- A versenybíróságot az MBSZ Bíró Bizottsága jelöli ki.

8. Nevezés:
- Nevezési határidő: 2011. május 11.
- Nevezni lehet: - írásban: Orosházi Spartacus Birkózó Klub
5900 Orosháza Október 6. u. 33-35
- E-mailben: info@canadatech.hu
- Nevezési díj: minden egyes bemérlegelt versenyző után 1800Ft/fő

A helyszínen történő nevezés díja: 5400Ft/fő
A csapatvezetők és az edzők részére (egyesületenként 2-3fő) május 13-án a szakosztály
vacsorát rendez, amelyre szeretettel várunk benneteket. Kérjünk, hogy aki szeretne részt
venni ezen a baráti vacsorán az a nevezéssel együtt jelezze ezen szándékát (egyesület/fő).
9. Díjazás:
- A súlycsoportjainak I-III helyezettjei éremdíjazásban, a győztesek és a csapatverseny I-III
helyezettjei tiszteletdíjban részesülnek. A csapatverseny kiszámítása 7-5-4-4-2-2 pontok
alapján történik.
10. Költségek:
- a rendezési költségek a rendezőket,
- a részvétel költségei a résztvevőket terhelik
12. Egyéb:
- A versenyen előforduló vitás esetekben a verseny elnöke a helyszínen dönt
- A verseny helyszínén és az öltözőben hagyott értéktárgyakért a rendezőség felelősséget
nem vállal.
- A verseny helyszínén előforduló sérülésekért a rendezőség felelősséget nem vállal.
- A verseny helyszínén büfé üzemel.
- Szállásigénylés:
-Táncsics Mihály Gimnázium Kollégiuma Táncsics u 2. /étkezési lehetőség is/
Madarászné Jantos Szilvia: +36-20/260-02-82
- Gyopár Panzió Hűvös u 13
Szabovik Adrien 06-30/558-66-45
Orosháza, 2011. április 05.
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