Felnőtt Női Szabadfogású Országos Bajnokság
Versenykiírás
Verseny célja:Felnőtt Női Országos Bajnoki cím elnyerése
Válogató a Világbajnokságra
Verseny rendezője:Haladás VSE,MBSZ
Verseny helyszíne és időpontja:9700 Szombathely Rohonci u. 3.
2011.05.01. 10.00 óra
Mérlegelés:A verseny helyszínén
2011.04.30. 18.00-18.30
2011.05.01. 08.30-09.00
Verseny résztvevői:Azok a versenyzők,akik 1993-ban vagy előbb születtek,érvényes
sportorvosi és versenyengedéllyel rendelkeznek,a helyszíni orvosi vizsgálaton indulási
engedélyt kapnak és magyar állampolgárok.
Magyar igazolvánnyal rendelkező versenyző,aki Magyarországon jár
iskolába,Magyarországon él,magyar egyesületben van leigazolva,más ország bajnokságán
nem vesz részt!
Verseny lebonyolítása:3 szőnyegen,az MBSZ szabályai szerint.
Súlycsoportok:48,51,55,59,63,67,72 kg.
Versenybíróság:A verseny elnökét,bírókat,titkárokat az MBSZ bíró bizottsága jelöli ki.
Nevezés:Nevezési díj minden bemérlegelt versenyző után 2500Ft/fő.
Díjazás:Súlycsoportok I-III.helyezettjei éremdíjazásban, a súlycsoportok győztesei és a
csapat I-III. helyezettje tiszteletdíjban részesül..
Pontszámítás:7,5,4,4,2,2.
Költségek:Rendezési költséget a rendezők,részvételi költséget a résztvevők fizetik.
Egyéb:Mérkőzéseken előforduló vitás esetekben a verseny elnöke dönt.
A helyszínen elvesztett tárgyakért a rendező felelősséget nem vállal.Verseny során
előforduló sérülések a versenyző felelőssége.
Szállás:Alvég Panzió-94/505-881
Liget Hotel-Finta József-30/997-0652
Hotel Empire-70/273-0652; 20/946-7460
RT Home Vendégház-30/599-7500
Simita Zsolt
MBSZ szakreferens

Kispipa Panzió-94/310-604
Fekete Kakas Panzió-94/509-447

Veréb István
szakosztályvezető

Felnőtt Szabadfogású Országos bajnokság
Versenyenykiírás
Verseny célja:Felnőtt Szabadfogású Országos Bajnoki cím elnyerése
Válogató a Világbajnokságra
Verseny rendezője:Haladás VSE,MBSZ
Verseny helyszíne és időpontja:9700 Szombathely Rohonci u. 3.
2011.05.01. 10.00 óra
Mérlegelés:A verseny helyszínén
2011.04.30. 18.00-18.30
2011.05.01. 08.30-09.00
Verseny résztvevői:Azok a versenyzők,akik 1993-ban vagy előbb születtek,érvényes
sportorvosi és versenyengedéllyel rendelkeznek,a helyszíni orvosi vizsgálaton indulási
engedélyt kaptak és magyar állampolgárok.
Magyar igazolvánnyal rendelkező versenyző,aki Magyarországon él,magyar egyesületben van
leigazolva,más ország országos bajnokságán nem vesz részt!
Verseny lebonyolítása: 3 szőnyegen,az MBSZ szabályai szerint.
Súlycsoportok:55,60,66,74,84,96,120 kg.
Versenybíróság:A verseny elnökét,bírókat,titkárokat az MBSZ bíró bizottsága jelöli ki.
Nevezés:Nevezési díj bemérlegelt versenyző után 2500 Ft/fő.
Díjazás:Súlycsoportok I-III. helyezettjei éremdíjazásban,a súlycsoportok győztesei és a
csapat I-III.helyezettjei tiszteletdíjban részesülnek.
Pontszámítás:7,5,4,4,2,2.
Költségek:Rendezési költséget a rendezők,részvételi költséget a résztvevők fizetek.
Egyéb:Mérkőzéseken előforduló vitás esetekben a verseny elnöke dönt.
A helyszínen elvesztett tárgyakért a rendező felelősséget nem vállal.Verseny során előforduló
sérülések a versenyzők felelőssége.
Szállás:Alvég Panzió-94/505.881
Liget Hotel-Finta József-30/997.0652
Hotel Empire-70/273.0652; 20/946.7460
RT Home Vendégház-30/599-7500
Kispapa Panzió-94/310-604
Fekete Kakas Panzió-94/509.447
Simita Zsolt
MBSZ szakreferens

Veréb István
szakosztályvezető

