DIÁK I. SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ NEMZETKÖZI és
RANGSORVERSENY

A VERSENY CÉLJA: Versenyzési lehetőség biztosítása, a diák korcsoport részére,
minősítő pontok megszerzési lehetősége a Diák rangsor helyezéséhez
A VERSENY IDEJE: 2011. március. 26
Helye: Zsigmondy-tornacsarnok, 8800 Nagykanizsa, Hunyadi u.18 (bejárat a Királyi Pál
utca felől.
Mérlegelés:
2011. március 25. Péntek. 18.00 -18.30 óra között.
2011. március 26. Szombat. 08.30-09.00 óra között.
Verseny kezdete: 2011. március 26. Szombat. 10. 00 óra.
A VERSENY RÉSZTVEVŐI:
- 1998-99-ben születettek, illetve 2000-ben született versenyzők külön engedéllyel
- Magyar állampolgár, aki versenyzési engedélyjel rendelkezik, melyben érvényes sportolói
engedély van.
- Magyar igazolvánnyal rendelkezik és érvényes sportolói engedélye van
- Külföldi versenyzők útlevéllel
SÚLYCSOPORTOK:
Súlycsoportok: 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, +76kg
A VERSENY RENDEZŐJE: Kanizsai Birkózó SE. ; Zsigmondy-Winkler DSE. ;
MEGHÍVOTT ORSZÁGOK: Horvátország, Ausztria, Szlovákia, Románia, Csehország,
Olaszország

A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA: létszámtól függően kettő, vagy három szőnyegen,
az érvényben lévő MBSZ szabályai szerint. (Kérünk minden szakosztályt, hogy a nevezési
határidőt igyekezzenek betartani, mert ez alapján rakunk le két vagy három szőnyeget!)
A versenybíróságot az MBSZ Bíróbizottsága jelöli ki.
DÍJAZÁS:
- A súlycsoportok I-III helyezettjei éremdíjazásban, a győztesek
tiszteletdíjban részesülnek
KÖLTSÉGEK: A verseny rendezési költségeit a Kanizsai Birkózó SE. a részvételi költségeket
részvevő egyesületek fizetik.
NEVEZÉS: A nevezési határidő: 2011-03-22!!
Nevezni lehet: - E-mailben: kanizsabirkozas@gmail.com
- Telefonon: +36-30-262-36-88 (Szatmári Zsolt)

Nevezési díj: minden bemérlegelt versenyző után 1800-Ft, akik késve neveznek, azok után
5400-Ft nevezési díjat kell fizetni a mérlegelés után!

EGYÉB RENDELKEZÉSEK: A versenyen előforduló vitás kérdésekben a verseny elnöke a
helyszínen dönt, a döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs! A versenyen elhelyezett
tárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal! A versenyen előforduló sérülésekért a
rendezőség felelősséget nem vállal. Belépés a küzdőtérre kizárólag sportcipőbe.
A helyszínen alkohol fogyasztása tilos! A helyszínen büfé üzemel!

AJÁNLOTT SZÁLLÁSLEHETŐSÉG: A Cserháti Sándor műszaki iskola kollégiumában,
Ady út 74. A szállás igényeiket 2011. márc. 22-ig Süle Juditnál, telefonon 93/ 313-010,
faxon: 93/ 310-107 vagy e-mailben: sulejudit@freemail.hu kell jelezni. (2500Ft/fő/éjszaka)
Fontos: időben leadni a szállásigényeket, mert utólagosan nem tudnak szállást biztosítani.
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