PÉCSI BIRKÓZÓ CLUB
7626 PÉCS, FELSŐVÁMHÁZ U. 45.
Tel.: 06-30 261-11-58 Fax: 06-72 224-143
Honlap: www.pecsibirkozo.com E-mail: hotterl@t-online.hu

2010. ÉVI SZABDFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA
ORSZÁGOS DÖNTŐ
Verseny célja: A „Diákolimpia Bajnoka” cím elnyerése. Az utánpótlás nevelés és kiválasztás
lehetőségeinek bővítése, a birkózó sport népszerűsítése.
Verseny szervezője: Magyar Birkózó Szövetség és Magyar Diáksport Szövetség
Verseny rendezője: Pécsi Birkózó Club
Verseny ideje: 2010. április 23. péntek (III. korcsoport)
2010. április 24. szombat (IV. korcsoport)
Verseny helye: Pécs, Apáczai Nevelési Központ (ANK) sportcsarnoka. Apáczai Csere János
krt. 4.
Mérlegelés:
III. korcsoport részére: 2010. április 22. csütörtök 18.00 – 19.00 az ANK kollégiumban,
Apáczai Cs. János krt. 4.
2010. április 23. péntek 8.00 – 8.30 a verseny helyszínén

IV. korcsoport részére: 2010. április 23. péntek 18.00 – 19.00 a verseny helyszínén
2010. április 24. szombat 8.00 – 8.30 a verseny helyszínén
Verseny kezdete: 2010. április 23. péntek 9.30 (III. korcsoport)
2010. április 24. szombat 9.30 (IV. korcsoport)
Megnyitó: 2010. április 23. péntek 12.00
Verseny résztvevői:
III. korcsoport (1997-1998): 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 55, 61, 68, 75, +75 kg
IV. korcsoport (1995-1996): 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 72, 78, 85, +85 kg
Indulási feltételek:
• Minden korcsoportban a már leigazolt versenyzők a Magyar Birkózó Szövetség
versenyzési engedélyével, és az abban bejegyzett „versenyezhet vagy alkalmas”
sportorvosi engedéllyel indulhatnak.
• A még nem leigazolt diákok az iskolájuk által kiállított diákigazolvánnyal és olyan orvosi
igazolással, amelyben „Diákolimpián birkózás sportágban indulhat Alkalmas” bejegyzés
szerepel.
• A még nem leigazolt diákok az iskolájuk által kiállított diákigazolvánnyal és olyan orvosi
igazolással, amelyben „Diákolimpián birkózás sportágban indulhat Alkalmas” bejegyzés
szerepel.
• Minden versenyző köteles iskolája nevét szerepeltetni a verseny jegyzőkönyvben.

Versenybíróság: A versenybíróságot a MBSZ Bírói Bizottsága jelöli ki.
Verseny lebonyolítása: Három szőnyegen az érvényben lévő MBSZ szabályai szerint,
szabadfogásban.
Nevezés:
2010. április 16.-ig e-mailen: hotterl@t-online.hu címre vagy telefonon: +36-30/261-11-58
Nevezési díj minden nevezett és bemérlegelt versenyző után 1.200 Ft (ÁFÁ-val), akik késve
neveznek, azok után 1.800 Ft nevezési díjat kell fizetni a mérlegelés után.
Díjazás: Súlycsoportonkénti első három helyezett érem díjazásban részesül. A győztesek
tiszteletdíjban részesülnek.
Költségek: A részvétel költségeit a résztvevők, a rendezés költségeit a rendezők biztosítják.
Egyéb:
• A verseny helyszínén elveszett tárgyakért és az előforduló esetleges sérülésekért a verseny
rendezői felelősséget nem vállalnak
• A Sportcsarnokban a dohányzás, valamint szeszesital árusítása és fogyasztása tilos!
• Az előforduló vitás esetekben a versenybíróság elnöke a helyszínen dönt.
• A verseny helyszínén büfé üzemel.
Szállással kapcsolatos ügyintézés: Hotter László: +36-30/261-11-58
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