BVSC-DEGA
Birkózó Szakosztály
1142 Budapest, Szőnyi út 2.

JUNIOR GANZ-KUPA
ORSZÁGOS KÖTÖTTFOGÁSÚ BIRKÓZÓ-RANGSORVERSENY

1. A verseny célja:
Válogató verseny a junior korcsoport részére, felkészülés a korosztályos magyar
bajnokságokra.
2. A verseny ideje: 2012. február 25., szombat
helye: BVSC-Ganz birkózócsarnok
1142 Budapest Tatai út 85.
mérlegelés: 2012. február 24., péntek 18.00-18.30 óra között,
2012. február 25., szombat 08.30-9.00 óra között.
A verseny kezdete: 2012. február 25., szombat 10.00 órakor.
3. A verseny résztvevői:
Azok a versenyzők, akik 1992-94-ben születtek, érvényes MBSZ versenyzési és
sportorvosi engedélyük van, és azok az 1995-ben születettek, akik a fentieken
kívül külön engedéllyel is rendelkeznek, valamint a helyszíni orvosi vizsgálaton
indulási engedélyt kapnak.
• Magyar állampolgár, aki érvényes versenyzési engedéllyel rendelkezik,
melyben érvényes sportolói kártya és sportorvosi engedély van.
• Magyar igazolvánnyal rendelkezik, és érvényes sportolói és sportorvosi
engedélye van.
• Külföldi állampolgár, útlevéllel.
4. A verseny rendezője:
A BVSC-DEGA birkózó-szakosztály.
5. A verseny lebonyolítása:
Két szőnyegen, az MBSZ érvényben lévő szabályai szerint, 8 súlycsoportban (50,
55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 kg), 2 kg súlyengedménnyel.
A versenybíróságot az MBSZ Bíróbizottsága jelöli ki.
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6. Díjazás:
A súlycsoportok I-III. helyezettjei éremdíjazásban, a súlycsoportok győztesei,
valamint az I-III. helyezett csapatok tiszteletdíjban részesülnek.
A csapatverseny értékelése: I-II-III. helyezés 5-3-1-1 pont (pontegyenlőség esetén
több jobb helyezés I-V. helyig, amennyiben még mindig holtverseny van, az a
csapat kerül előrébb, amelyiknek a legjobb helyezést elért súlycsoportjában
többen indultak).
7. Költségek:
A verseny rendezési költségeit a BVSC-DEGA birkózó-szakosztály, a részvételi
költségeket a résztvevő egyesületek fizetik.
8. Nevezés:
2012. február 22-ig írásban a BVSC-DEGA címére: 1142 Budapest Szőnyi út 2.
megküldve, vagy faxon 450-1718 számon, vagy e-mailen: bvscganz@freestart.hu
Nevezési díj: minden nevezett és mérlegelt versenyző után 2.000-Ft (ÁFÁ-val),
akik késve neveznek, azok után 6.000-Ft nevezési díjat kell fizetni a mérlegelés
után.
9. Egyéb rendelkezések:
A versenyen előforduló vitás kérdésekben a verseny elnöke a helyszínen dönt, a
döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs!
A verseny elnöke gondoskodik arról, hogy az eredmények a verseny
befejezését követően haladéktalanul eljussanak a Magyar Birkózó Szövetség
honlapjának szerkesztőségéhez.
A versenyen elhelyezett tárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal!

Budapest, 2012. január 19.

BVSC-DEGA
Birkózó-szakosztály

Jóváhagyta:
Magyar Birkózó Szövetség

Szállás megrendelése:
Kérjük, hogy közvetlenül Tésy János KAPCSOLATTARTÓN keresztül foglalja le az
apartmant 2012. február 20-ig, az alábbi árak rajta keresztül érvényesek.
A foglaláskor hivatkozzon a BVSC-DEGA Birkózó Szakosztállyal fennálló
együttműködési megállapodásra, hogy az alábbi kedvezményes szobaárakat
érvényesíteni tudja Önnek.
Premium Apartmanház 3*+
Címe: 1139 Budapest, Országbíró utca 44-46.
(A szálláshely a BVSC Sportteleptől autóval 1,8 km, kb. 5 perc
A Tatai úti BVSC Birkózócsarnoktól 30, 30A busszal 2 megálló, kb. 15 perc, autóval
2 km, kb. 5 perc)
Tel.: Tésy János, 06-30-586-7310
Foglalás: janos.tesy@premiumapartman.hu
Honlap: www.premiumapartman.hu
Árak:
Studio Apartman (1-2 fő, egy légterű, konyhával) 8.000 Ft/éjszaka önellátással, 3. fő
2.000 Ft felár.
Premium Apartman (1-2 fő, külön háló, nappali konyhával) 10.000 Ft/éjszaka
önellátással, 3. fő 2.500 Ft felár.
Az árak tartalmazzák a különféle adókat, 36 csat. tv-vételt, internetet, 24 órás
recepciót, MÉLYGARÁZST.
Igény szerint reggeli 1.500 Ft/fő, ebéd, vacsora étlapról.
Őrzött parkoló 1.000-Ft/nap.

