VII. ORSZÁGOS EGYETEMI-FŐISKOLAI
KÖTÖTT - SZABADFOGÁSÚ és NŐI
BIRKÓZÓ BAJNOKSÁG
1,

A verseny célja:
Az egyetemi- főiskolai bajnoki cím megszerzése, a birkózó sportág népszerűsítése, az
egyetemi-főiskolai sport fejlesztése, népszerűsítése.

2,

Időpontja:

2012. június 02.

3,

Helyszíne:

7624 Pécs, Pacsirta u. 1. PTE TTK Tornacsarnok

4,

Résztvevők:
Az államilag elismert diplomát adó, felsőoktatási intézmények képviseletében azok a
hallgatók, akik legalább négy féléves, oklevelet adó képzésben, ill. iskolarendszerű
képzésben vesznek részt a verseny időpontjában, továbbá akiknek a nevező
felsőoktatási intézményben szerzett végbizonyítványuk kelte a bajnokság időpontjában
nem haladja meg az egy évet.
Az adott félévre a nevező intézménybe iratkozott (nappali, levelezős, esti
távoktatásban ill. doktorandus képzésben résztvevő) hallgatói, állampolgárságra és
életkorra tekintet nélkül.
Súlycsoportok: ffi: 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 kg.
női: 48, 51, 55, 59, 63, 69, 72 kg.

5,

Rendező:
Pécsi Tudományegyetem, MEFS, Esély a Művészetre – Esély a Sportra KHA

6,

Program:
2012. június 01 -én 18,00-18,30
június 02-án 08,30-09,30
10,3012.00

mérlegelés,
regisztráció, díjbefizetés és mérlegelés
versenykezdés
megnyitó

7,

Versenybíróság :
Elnök: Szűcs András MEFS birkózás referens, nemzetközi versenybíró.
Elnökhelyettes: Hotter László nemzetközi versenybíró a versenybíróság többi tagját az
MBSZ Bíróbizottsága jelöli ki.

8,

Szervezőbizottság:
Elnök: Petőfi Áron, minőségi verseny és sportkoordinátor. Tel: 06-72- 536-043
(8-12-ig), e-mail cím: versenysport@pte.hu

9,

Indulási feltételek:
- előzetes írásbeli nevezés
- az regisztrációs díj befizetése
- az egyetem vagy főiskola igazolása a sportoló hallgatói státuszáról
- érvényes sportorvosi engedély

10,

Lebonyolítás:
A FILA szabályai szerint történik. Először kötöttfogás, majd a női, azután a
szabadfogás versenye lesz lebonyolítva. Férfiak mindkét fogásnemben indulhatnak,
amennyiben mindkét fogásnemre regisztrálják magukat.

11,

Nevezés:
Írásban, amelyet a felsőoktatási intézmény küld el a Magyar Egyetemi és Főiskolai
Szövetség részére. E-mail: iroda@mefs.hu; Fax: 06-1- 460-6916
Határidő:2006.
2011.május
MÁJUS
3. 21.
Határidő:

12,

Regisztrációs díj:
500 Ft/fő, amelyet a mérlegelés megkezdése előtt kell a helyszínen befizetni.

13,

Díjazás:
Súlycsoportok I-III. helyezettjei érem díjazásban részesülnek. Csapatversenyben a
három legeredményesebb intézmény a három szakág összesítése alapján tiszteletdíjat
vehet át (I. hely 3 pont, II. hely 2 pont, III. hely 1 pont)

14,

Egyebek:
Minden vitás esetben a MEFOB ill. az MBSZ odavonatkozó szabályozása az irányadó.
A sportolók a bajnokságon saját felelősségükre vesznek részt. A rendezők az
öltözőkben vagy a verseny színhelyén az elveszett tárgyakkal kapcsolatban nem
vállalnak felelősséget.
Szállásigény: PTE - Petőfi Áron, minőségi verseny és sportkoordinátor. Tel: 06-76536-043 (8-12-ig), e-mail cím: versenysport@pte.hu
A verseny helyszínén BÜFÉ üzemel, de az alkoholt árulni, ill fogyasztani tilos.

Budapest. 2012. április 11.

Székely Mózes
MEFS főtitkár

Simita Zsolt
MBSZ szakreferens

