Felnőtt Kötöttfogású Magyar bajnokság

Versenykiírása
Verseny rendezői:

ESMTK és az FTC Birkózó szakosztályai.

Verseny célja:

A felnőtt Kötöttfogású Országos Bajnoki cím elnyerése, és a
birkózó sportág népszerűsítése.

A verseny kezdete:

2011.04.16. (Szombat) 14.00 óra, döntők 18.00 óra.

A verseny helye:

ESMTK Birkózó Csarnok
Stromfeld Aurél Általános Iskola
Budapest, XX. ker. Mártírok útja 205.

Mérlegelés:

2011.04.15. (péntek) 18.00-18.30-ig.(Verseny helyszínén)
2011.04.16. (szombat) 12.30-13.00-ig.(Verseny helyszínén)

A verseny résztvevői:

azok a versenyzők, akik 1993-ban vagy előbb születtek, akik
érvényes sportorvosi és versenyengedéllyel rendelkeznek és a
helyszíni orvosi vizsgálaton indulási engedélyt kapnak és
Magyar Állampolgárok.
Magyar Igazolvánnyal csak abban az esetben
lehet indulni, ha a 2009. május 6-án érvénybe
lépő kivételi szabályoknak megfelelnek.(
Magyarországon jár iskolába,Magyarországon
él,Magyar egyesületben van leigazolva, Más
Ország Országos bajnokságán nem indul.)

A verseny lebonyolítása:

A verseny 3 szőnyegen a MBSZ szabályai szerint bonyolítják le.

Súlycsoportok:

55 kg, 60 kg, 66 kg, 74 kg, 84 kg, 96 kg, 120-kg.

Díjazás:

A súlycsoportok I.-III. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek,
a súlycsoportok győztesei és a csapat 1-3 helyezett
tiszteletdíjban részesül.
A csapatverseny pontszámítása ( 5-3-1)

Költségek:

A rendezés költségeit a rendezők, a részvétel költségeit a
résztvevők fizetik

Nevezés:

Minden bemérlegelt versenyző után 2500,- Ft nevezési díjat
kell fizetni.

Egyéb:

A verseny megnyitóján, bevonulásán minden induló versenyző
egyesületi szerelésben, vagy birkózó mezben köteles bevonulni,
aki a bevonuláson, megnyitón nem vesz részt azt a versenyből
kizárjuk. Versenyzők, szülők, edzők részére étkezésre külön
helyet biztosítunk, lelátón és egyéb más helyen étkezni
szigorún TILOS! Megkérjük a kedves edzőket,
tájékoztassák a szülőket, hogy a versenyre ne magas sarkú
cipőben érkezzenek, mert a csarnokba ez esetben nem
léphetnek be. Érkezéskor minden csapat vezetője, edzője
köteles regisztráltatni magát, és a számára kijelölt lelátó
szektorban
tartózkodni,
a
szektorban
keletkezett
rongálásokat, károkat a szakosztályok felé kiszámlázzuk. A
sportlétesítmény egész területén térfigyelő kamerarendszer
van kiépítve. Szülők, hozzátartozók kizárólag a lelátón
foglalhatnak helyet, küzdőtérre és környékére nem
mehetnek. Kérjük az összes szakosztály vezetőit, edzőit, hogy
a rendre és a tisztaságra fokozottan ügyeljenek! Az öltözőben
hagyott, és a helyszínen elvesztett tárgyakért a rendezőség
felelőséget nem vállal, alkohol fogyasztása, dohányzás és snüssz
használata a verseny helyszínén TILOS!
A helyszínen büfé üzemel!

Budapest, 2011-03-10.
Simita Zsolt
MBSZ

Losonczi Ottó
ESMTK

Sike András
FTC

