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Versenykiírás
2011. évi Diák I. és Diák I. leány szabadfogású Országos bajnokság
A verseny célja: A magyar bajnoki cím elérése, és a birkózó sportág népszerűsítése
A verseny rendezője és szervezője: UTE Birkózószakosztálya
A verseny ideje:

2011.06.18. szombat

A verseny kezdete: 2011.06.18. szombat 10.00 Órakor
Mérlegelés:

2011.06.17. péntek 17.00-17.30-ig az UTE Birkózó termében
( Bp. 1044 Megyeri út. 13. ), vagy
2011. 06.18. szombat

8.00-9.00-ig a verseny helyszínén.

Verseny helyszíne: Bp. 1044 Megyeri út. 6. Tungsram SC Sportcsarnoka
A verseny résztvevői: - Diák I. Azok a versenyzők, akik 1998-1999-ben születtek,
(Valamint azok a versenyzők, akik 2000-ben születtek, külön orvosi és szülői engedéllyel
rendelkeznek.) magyar állampolgárok, érvényes versenyzési engedéllyel, érvényes sportolói
kártyával és 6 hónapnál nem régebbi sportorvosi engedéllyel rendelkeznek, valamint a
rangsorversenyeken kiharcolták az indulás jogát. Azon egyesületek versenyzői akik két
súlycsoportban is megszerezték az indulási jogot, illetve akik sérülés stb. miatt nem
tudnak indulni jelezzék a szövetségbe a simitazs@birkozoszov.hu e-mail címre
2011.június 10-ig, hogy a súlycsoportokat feltölthessük.
Magyar Igazolvánnyal csak abban az esetben lehet indulni, ha a 2009. május 6tól érvénybe lévő kivételi szabályoknak megfelelnek.(Magyarországon jár
iskolába, Magyarországon él, magyar egyesületben van leigazolva, más ország
országos bajnokságán nem indul.)

- Diák I. leány ( 1998-1999-ben születettek, és 2000-ben
születettek szülői engedéllyel )

Azok a versenyzők, akik 1998-1999-2000-ben születtek, magyar állampolgárok, érvényes
versenyzési engedéllyel, érvényes sportolói kártyával és 6 hónapnál nem régebbi sportorvosi
engedéllyel rendelkeznek.
Magyar Igazolvánnyal csak abban az esetben lehet indulni, ha a 2009. május 6tól érvénybe lévő kivételi szabályoknak megfelelnek.(Magyarországon jár
iskolába, Magyarországon él, magyar egyesületben van leigazolva, más ország
országos bajnokságán nem indul.)
A Lányoknál nyílt verseny van.
Súlycsoportok: - Diák I.: 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, +76 kg.
- Diák I. leány: 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 56, +56 kg.

Nevezési díj: nevezni lehet: 2011.06.15-ig (előnevezés ) az alábbi e-mail címre:
kapuvarigabor@t-online.hu
1800 ft/fő
az előnevezés díja:
a helyszínen történő nevezés díja: 3000 ft/fő
Díjazás:
A súlycsoportonkénti első három helyezett érem díjazásban, a győztesek
részesülnek.

tiszteletdíjban is

A díjak átadására kizárólag a díjátadó ünnepség keretén belül kerül sor.
A verseny lebonyolítása:
Három szőnyegen a MBSZ által kiadott szabályok szerint, vitás
esetekben a verseny bíróság a helyszínen dönt.

Egyéb: - a versenyen elveszett értéktárgyakért, valamint a versenyen bekövetkezett
esetleges sérülésekért a rendezősség felelősséget nem vállal!
- belépés a küzdőtérre kizárólag sportcipőben
- a birkózó szőnyegen kizárólag versenyzők, edzők, bírók és ápoló
személyzet tartózkodhat
Étkezés: a verseny helyszínén reggel 08.00-tól büfé üzemel
További étkezési lehetőségek: -1046 Bp. Reviczky utca 36. Csülök vendéglő
Tel,: 061 230 9182, vagy 061 788 9505
-1041 Bp. Nádor utca 31. Kakukk vendéglő
Tel.: 061 783 0175, vagy 0620 468 8850

Szállás lehetőség:
- 1047 Bp. Fóti út 75. Hotel Karin
Tel.: 061 370 4731; 061 231 0146
Egyéb elérhetőség:

Kapuvári Gábor tel.: 0670 4247 025
Fakan Gábor tel.. 0670 9490 032
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