Kaposvári Sportiskola
Birkózó szakosztály

7400, Kaposvár Virág u. 32.
e-mail: kasi2@sportiskola.t-online.hu, Tel./ Fax: +36-82/511-431

2010. évi Diák Szabadfogású Birkózó Országos Bajnokság
versenykiírása
1. A verseny célja:
- A diák szabadfogású magyar bajnoki cím elnyerése.
- Versenyzési lehetőség biztosítása a Diák korcsoport számára.
- Minősítő pontok megszerzési lehetősége a Diák rangsorhoz.
- A birkózó sport népszerűsítése.
2. Verseny szervezője:
Kaposvári Sportiskola,
Kaposvári Nehézatlétikai SE,
Kaposvári SI - USE,
Somogy-megyei Birkózó Szövetség
3. Verseny helye és ideje: Városi Sportcsarnok, 7400 Kaposvár Arany János u. 97.
- Mérlegelés: 2010. június 4. (péntek)

18.00 - 19.00 óra között,
Klebelsberg Középiskolai Kollégiumban
7400 Kaposvár, Álmos vezér u. 1

2010. június 5. (szombat)
08.00 - 9.00 óra között a
verseny helyszínén!!!
- Verseny kezdete: 2010. június 5. (szombat) 10.00 óra.
4. Verseny résztvevői:
Azok a versenyzők, akik 1997-1998-ban születtek, továbbá külön orvosi és szülői engedéllyel
azok a versenyzők, akik 1999-ben születtek, magyar állampolgárok, érvényes versenyzői
engedéllyel rendelkeznek, melyben érvényes sportolói kártya, és sportorvosi engedély szerepel, és
kiharcolták a rangsorversenyeken az indulás jogát.
Magyar Igazolvánnyal csak abban az esetben lehet indulni, ha a 2009.május 6-án érvénybe lépett
kivételi szabályoknak megfelelnek.(Magyarországon jár iskolába, Magyarországon él, magyar
egyesületben van leigazolva, más ország országos bajnokságán nem indul.)

5. Versenybíróság:
A versenybíróságot a MBSZ Bíró Bizottsága jelöli ki, illetve a helyszínen kérjük fel.

6. Verseny lebonyolítása:
Három szőnyegen az érvényben lévő MBSZ szabályai szerint, a következő súlycsoportokban:
29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 55, 61, 68, 75, +75
7. Nevezési díj: 1.500,- Ft
Nevezéseket kérjük a kaposwrestling@citromail.hu címre,
vagy a 06 / 82/ 511-431 fax számra
(név, súlycsoport szerint)

2010. május 31-ig! Köszönjük!
Nevezni mindenki előre köteles!

Helyszíni nevezés: 2.250, - Ft
8. Díjazás:
Súlycsoportonkénti első három helyezett érem díjazásban, az első helyezettek tiszteletdíjban
részesülnek.
9. Költségek:
A részvétel költségeit a résztvevők, a rendezés költségeit a rendezők biztosítják.
10. Egyéb rendelkezések:
- A verseny helyszínén elveszett tárgyakért és az előforduló esetleges sérülésekért a verseny rendezői
felelősséget nem vállalnak.
- A Sportcsarnokba csak sport- vagy tornacipőben szabad bemenni.
- A Sportcsarnokban a dohányzás, valamint szeszesital árusítása és fogyasztása tilos!
- A terem és az öltöző berendezéseit rendeltetés szerűen használják, rongálás esetén kötelesek az
okozott kárt megtéríteni!
11. Szállás: Klebelsberg Középiskolai Kollégium
7400 Kaposvár, Álmos vezér u. 1.
szállás díja: 2.500 Ft/fő, a 18 éven felülieknek: 2.500 Ft + IFA
internet cím: www.klebi.sulinet.hu
e-mail: milkovics@klebi.sulinet.hu
A kollégium vezetője tisztelettel kéri a szakosztályokat, hogy június 1- ig jelezzék a
foglalást! Későbbi megrendelés esetén nem garantálják a teljesítést!
12. Étkezés: A kollégiumban lehetőség van étkezésre, megrendelhető Lotz Jenő – nél
+36/70-3144769 telefonszámon.
13. A helyszínen büfé üzemel!
Kaposvár, 2010. Április 18.
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