2010. évi
Fiú szabadfogású II. korcsoport,
Leány II-III. III-IV. korcsoport,
Dr. PAPP LÁSZLÓ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ és
EMLÉKVERSENY
Versenykiírása
1.) A verseny célja:
A birkózás népszerűsítése.
A korosztályos diákolimpiai bajnoki cím elnyerése.
Megemlékezés az olimpiai ezüstérmes birkózó Dr. Papp László Szentes Város
szülötte emléke előtt.
2.) A verseny szervezői:
- Magyar Birkózó Szövetség
- Magyar Diáksport Szövetség
- Szentes Sportváros Önkormányzata
3.) A verseny rendezői:
- Klauzál DSE Birkózó szakosztálya
- A Szentesi Birkózók Baráti köre
- Csongrád Megyei Diáksport Szövetség
- Szentes Város Diáksport Bizottsága
4.) A verseny ideje:
- 2010. Március 26-án pénteken a NŐI verseny
Március 27-én szombaton a FIÚ verseny)
-

versenykezdés:
Március 26-án 12. órakor versenykezdés
Március 27-én 9.30-kor megnyitó,
Március 27-én 10. órakor versenykezdés

-

mérlegelések időpontjai:
NŐI: 2010. 03. 26-án 10. órától 11. óráig 3 mérlegen, a verseny helyszínén.
FIÚ: 2010. 03. 26-án 17. órától 18. óráig 4 mérlegen, a verseny helyszínén.
FIÚ: 2010. 03. 27-én 08 órától 09.00-ig 3 mérlegen, a verseny helyszínén.

5.) A verseny helye:
- Dr. Papp László Városi Sportcsarnok Szentes
- 6600 Szentes Jövendő u. 1. sz.
6.) A verseny résztvevői:
A verseny nyílt. Nevezéssel lehet indulni az országos döntőn.
Korcsoportok:
- fiúk II. kcs. szabadfogás (1999-2000-ben születettek)
súlycsoportok: 26, 28, 31, 34, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 68, +68 kg

-

Leányok II–III. kcs.. (1998-1999-2000-ben születettek)
súlycsoportok: 27, 31, 35, 40, 45, 50, +50 kg.
Leányok III–IV. kcs (1995-1996-1997-ben születettek)
súlycsoportok: 34, 38, 42, 47, 52, 57, +57 kg

A versenyen való indulás feltételei:
-

-

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 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.

7.) Nevezési díj:
- nevezni lehet: 2010. március 22-ig (előnevezés) az alábbi e-mail címre:
zronyai@gmail.com
A nevezésnek tartalmaznia kell: a sportoló nevét, korosztályát,
súlycsoportját, egyesülete nevét, iskolája nevét is,
Az előnevezés díja: 1.200 Ft/fő,
Előnevezés nélkül a helyszínen történő nevezés díja: 1.800 Ft/fő

8.) Díjazás:
Súlycsoportonkénti első három helyezett versenyző éremdíjazásban, az első
helyezettek bajnoki kupát kapnak.
A díjak átadására kizárólag a díjátadó ünnepség keretében kerül sor.
9.) Költségek:
A részvétel költségeit a résztvevők, a verseny költségeit a rendezők biztosítják.
10.) Egyéb:
- A versenyen előforduló vitás esetekben a verseny elnöke a helyszínen,
végérvényesen dönt.
- A versenyen elveszett értéktárgyakért a rendezők nem vállalnak felelősséget!
- A versenyen történő esetleges sérülésekért a rendezők nem vállalnak felelősséget!
- Minden benevezett versenyző után ki kell fizetni a nevezési díjat mérlegeléskor.
-

Étkezés:
A Szentesi kollégium éttermében péntekre vacsora,
( 2 szelet rántott hús körettel, savanyúsággal) szombatra reggeli megrendelésére
van lehetőség.
együttesen 1 000,- Ft/fő összegért.

- Szállás:

- A versenyzők, a tanárok és az edzők részére megrendelhető az alábbi
telefonszámon:
Bődi Tamás +36 70 631 56 43
E-mail cím: boditamas01@gmail.com
Szállásdíj: 2 200,-Ft/fő kollégiumi 2, 4, ágyas szobákban
A szállásdíj, az étkezési díj a versenyen a nevezési díjjal együtt fizetendő.
Szentesen 300 fő részére tudunk biztosítani kollégiumi elhelyezést, valamint
Csongrádon 200 fő részére van lehetőség kollégiumi szállásra.
A SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉSI IGÉNYEIKET KÉREM AZ ELŐNEVEZÉSSEL
EGYÜTT JELEZNI
11,) A versenybírókat az MBSZ. Bíróbizottsága jelöli ki.
12,) A Sportcsarnok küzdőterén csak sport vagy birkózócipőben szabad
tartózkodni!
A Sportcsarnokban a dohányzás, valamint szeszesital fogyasztása tilos!
A versenyen az orvosi felügyeletet a rendezők biztosítják.
A verseny helyszínén büfé üzemel.
Jóváhagyta a MBSZ.
A Verseny Fővédnöke Szirbik Imre Szentes Sportváros Polgármestere

Szentes 2010-02-11

Rónyai Zoltán
Szakosztályvezető

