2700 Cegléd, Damjanich u. 3.
Telefon: (06-53) 310-694 Fax: (06-53) 505-724 e-mail: cegledivse@gmail.com

DIÁKOLIMPIAI VERSENYKIÍRÁS

Fiú szabadfogású II. korcsoport
Leány II. - III. és III. - IV. korcsoport
A verseny célja:

A korcsoportos diákolimpiai cím elnyerése, a birkózósport népszerűsítése.

A verseny rendezője:
A verseny időpontja:

Helyszín:
Programok:

RESTART CEGLÉDI VSE, MBSZ, Magyar Diáksport Szövetség.
2012. május 25. péntek, fiú II. korcsoport.
május 26. szombat, leány korcsoportok.
2700 Cegléd, Városi Sportcsarnok, Rákóczi u. 33.
25.-én, mérlegelés: 9.00-10.00-ig
megnyitó: 10.45-11.00-ig
kezdés:
11.0026-án, mérlegelés: 9.00-10.00-ig
köszöntő: 10.45-11.00-ig
kezdés:
11.00-

A verseny résztvevői és súlycsoportjaik:
fiú II. korcsoport, 2001-2002-ben születettek.
26, 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, +69 kg.
Leány II.-III. korcsoport, 2000-2001-2002-ben születettek.
28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 56, +56 kg.
Leány III.-IV. korcsoport, 1997-1998-1999-ben születettek.
37, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, +65 kg.
A részvétel feltételei:
- Minden korcsoportban a már leigazolt versenyzők versenyengedéllyel és 6 hónapnál nem
régebbi érvényes sportorvosi engedéllyel indulhatnak.
- A még nem leigazolt diákok diákigazolvánnyal és iskolájuk által kiállított iskolai
igazolással indulhatnak. Ennek tartalmaznia kell az egy hónapnál nem régebbi orvosi
engedélyt is, amely azt tartalmazza, hogy „sportolhat, diákolimpián birkózás sportágban
indulhat”.

Nevezés és nevezési díj:
Az előzetesen leadott nevezések esetében, minden bemérlegelt versenyző után 1800 Ft.
Azok után a kiket nem neveztek 5400 Ft-ot kell fizetni.
A nevezéseket a mellékelt egyszerűsített nevezési lapon kell elküldeni, az alábbi e-mail
címre: szucs.birkozas@gmail.com május 23-án éjfélig!! Ezután a nevezéseket lezárjuk.

Díjazás:
A súlycsoportok I-III helyezettjei érem , valamint az V. helyezettjei oklevél díjazásban
részesülnek. Korcsoportonként a legtechnikásabb versenyző, valamint edzője
tiszteletdíjban részesül
A díjak kizárólag az eredményhirdetés alkalmával kerülnek átadásra, a versenyzők csak
sportfelszerelésben vehetik át a díjakat!!
Egyebek:
A verseny színhelyén elveszett tárgyakért a rendezőség felelőséget nem vállal.
A megnyitó alkalmával a csapatok egységes sportfelszerelésben vonulnak fel. Ahol ez
nem biztosított, egységesen piros mezben történik a bevonulás. A megnyitó alkalmával
minden résztvevő olimpiai esküt tesz, ennek szövegére a sportolókat edzőjüknek fel kell
készíteni. A résztvevők és kísérőik kötelesek a rend és a tisztaság megőrzésére.
A verseny elnöke gondoskodik arról, hogy az eredmények a verseny befejezése
után minél előbb eljussanak a szövetség honlapjának szerkesztőihez.

Cegléd. 2012. április 19.

Czigony Tamás
Szakosztály elnök

Simita Zsolt
MBSZ szakreferens

