TATABÁNYAI SPORT CLUB
2800 Tatabánya I., Ságvári Endre u.9.

Tel : 34 / 310-395

Internet: www.tatabanyaisc.hu
e-mail: tsc@upcmail.hu

VERSENYKIÍRÁS
2012. évi Serdülő Szabadfogású Birkózó Diákolimpia (IV. kcs.)
A verseny célja: - a serdülő szabadfogású diákolimpiai bajnoka cím elnyerése
- a sportág népszerűsítése
A verseny kezdete:

2012. április 21. (szombat), 10 óra

A verseny helye: Földi Imre Sportcsarnok 2800 Tatabánya, Ságvári. u. 9.
Mérlegelés:

2012. április 21., 8.00 – 9.00 a verseny helyszínén

A verseny rendezői:
a Tatabányai SC birkózó-szakosztálya
Komárom-Esztergom Megyei Birkózó Szövetség
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Magyar Birkózó Szövetség
A verseny résztvevői: a diák IV. korcsoportos (serdülő), 1997-1998-ban
született versenyzők, akik rendelkeznek érvényes versenyzői engedéllyel,
sportolói kártyával és érvényes sportorvosi, „versenyezhet” vagy „alkalmas”
bejegyzéssel. Továbbá a nem leigazolt, ugyanezen korú diákok az iskolájuk által
kiállított diákigazolvánnyal és olyan orvosi igazolással, amelyben
„Diákolimpián birkózás sportágban indulhat”
A verseny lebonyolítása:
három szőnyegen a MBSZ szabályai szerint.
Súlycsoportok: 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, +85 kg.
A versenybíróság elnöke: A verseny elnökét és a bírókat a MBSZ
bíróbizottsága jelöli ki.
Díjazás:

A súlycsoportok I-III. helyezettje szalagos éremdíjazásban,
az első tiszteletdíjban részesül.

Különdíjban részesül a legeredményesebb, legjobb hazai
birkózó.
Költségek:

A rendezés költségeit a rendezők, a részvétel költségeit a
résztvevők fizetik.

Nevezés:

Határidő: 2012. április 18. (szerda)
Nevezési díj minden bemérlegelt versenyző után 1.800,-Ft,
késve történő nevezés esetén háromszoros díj, melyet a
mérlegeléskor kell befizetni.
Nevezések : a TSC címére írásban 2800 Tatabánya, Ságvári.
u. 9. vagy faxon 06-34-310-395 illetve e-mailen
tsc@upcmail.hu

Egyéb rendelkezések: Minden vitás esetben a Versenybíróság dönt !
A verseny helyszínén 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 verseny elnöke gondoskodik arról, hogy az eredmények a
befejezés után mielőbb eljussanak a szövetség honlapjának
szerkesztőihez.
Egyebek:
Szálláslehetőség
Sport Hotel-Étterem 2800 Tatabánya Ságvári E.u.9.
06 34 310 410

Tatabánya. 2012. március 23.

Tatabányai Sport Club
birkózó-szakosztály

