2011. évi
Fiú szabadfogású II. Korcsoport,
Leány II-III. és III- IV. Korcsoport
Birkózó Diákolimpia versenykiírása
A verseny célja: a birkózás népszerűsítése, a korosztályos diákolimpiai
bajnoki cím elnyerése.
A verseny rendezője és szervezője: ESMTK
A verseny ideje:

2011.04.29. péntek (Fiú II. korcsoport)
2011.04.30. szombat (Leány II-III. kcs. és III-IV kcs.)

A verseny kezdete:

2011.04.29. 10.00-órakor
2011.04.30. 10.00-órakor

Mérlegelés:

2011.04.28.
2011.04.29.
2011.04.29.
2011.04.30.

Verseny helyszíne:

ESMTK Birkózó Csarnok
Stromfeld Aurél Ált.Isk. Bp.1202, Mártírok Útja 205.
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verseny
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A verseny résztvevői:
Korcsoportok:
- fiúk II. kcs. szabadfogás (2000-2001-ben születettek)
súlycsoportok: 26, 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69,
+69 kg
-

-

-

Leányok II–III. kcs.. (1999-2000-2001-ben születettek)
súlycsoportok: 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 56, +56 kg.
Leányok III–IV. kcs (1996-1997-1998-ban születettek)
súlycsoportok: 37, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, +65 kg
Minden korcsoportban a már igazolt versenyzők érvényes
versenyengedéllyel, valamint 6 hónapnál nem régebbi
sportorvosi engedéllyel.
„Versenyezhet” bejegyzéssel, jól látható sportorvosi bélyegzővel,
aláírással és dátummal ellátva.
A nem igazolt diákok, iskolai diákigazolvánnyal, valamint orvosi
és Iskolai igazolással kell, hogy rendelkezzenek, melyen a „
Diákolimpián birkózás sportágban indulhat” bejegyzés szerepel.
Az orvosi igazolás 1 hónapnál nem lehet régebbi, és jól látható
sportorvosi bélyegzővel, aláírással és dátummal kell, hogy ellátva
legyen.
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Nevezési díj: az előnevezés díja: 1800 Ft/fő, a helyszínen történő nevezés
díja: 5400 Ft/fő. Nevezni lehet: 2011.04.26-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.
A verseny lebonyolítása az érvényben lévő MBSZ szabályok szerint történik.
A küzdelmek 3 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! Versenyzők, szülők, edzők részére étkezésre külön helyet
biztosítunk, lelátón és egyéb más helyen étkezni szigorún TILOS! Megkérjük
a kedves edzőket, tájékoztassák a szülőket, hogy a versenyre ne magas sarkú
cipőben érkezzenek, mert a csarnokba ez esetben nem léphetnek be. Kérjük
továbbá a Tisztelt Edző kollégákat, hogy az olimpiai eskü szövegét
sportolóikkal átismételni szíveskedjenek, mert a megnyitó része lesz az eskü
szövegének elmondása.
Étkezés: a verseny helyszínén büfé üzemel
Szállás lehetőség:
Hotel Oswaldo 1201 Budapest, Vörösmarty u. 44. Telefon: 06-1-283-0883
fax.: 06-1-421-5468 e-mail.: hoteloswaldo@yahoo.de
Valéria Panzió 1205 Budapest, Valéria u. 67. tel.: 06-1-285-0666, e-mail:
hunyadipanzio@hunyadipanzio.hu

2011. évi
Fiú szabadfogású II. Korcsoport,
Leány II-III. és III- IV. Korcsoport
Birkózó Diákolimpia versenykiírása
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.

Budapest 2011-03-23

Losonczi Ottó
ESMTK Birkózó Szakosztály elnöke

