SZIGET SPORT CLUB BIRKÓZÓ SZAKOSZTÁLYA
2310 SZIGETSZENTMIKLÓS SZENT MIKLÓS ÚT 7/B
Tel: 06 24 446 522 Mobil: 30/4447-455
www.szigetsc.hu

Junior szabadfogású férfi és női országos egyéni bajnokság
Sziget Mobil-kupa rangsorverseny
1. A verseny célja:
- a junior szabadfogású női és férfi országos bajnokság eldöntése
- a Sziget Mobil-kupa elnyerése a rangsorversenyen
2. A verseny helyszíne: Kardos István Általános és Közgazdasági Szakiskola
tornaterme, 2310 Szigetszentmiklós. Tököli út 30/A
3. A verseny ideje: 2012. április 21., szombat
Mérlegelés: 2012. április 20., péntek 18.00-18.30
április 21., szombat 8.30-9.00
A verseny kezdete: április 21, 10.00
4. A verseny rendezője: a Sziget SC birkózó-szakosztálya és a Sziget Mobil Kft.
5. A verseny résztvevői:
- akik 1992-94-ben születtek; az 1995-ben születtek külön engedéllyel
- magyar állampolgár, versenyzési engedéllyel rendelkezik, melyben érvényes
sportolói kártya és sportorvosi engedély szerepel
- akik a helyszíni orvosi vizsgálaton indulási engedélyt kapnak
- magyarigazolvánnyal rendelkező versenyző, aki Magyarországon jár
iskolába, Magyarországon él, magyar egyesületben van leigazolva, más ország
országos bajnokságain nem vesz részt
Súlycsoportok
Férfiak: 50-55-60-66-74-84-96-120 kg
Női birkózás: 44-48-51-55-59-63-67-72 kg
Súlyengedmény nincs.

6. A verseny lebonyolítása: két szőnyegen, az MBSZ érvényben lévő szabályai
szerint 8. súlycsoportban.
7. Versenybíróság: az MBSZ bíróbizottsága jelöli ki (egyes bírói rendszerben),
valamint a titkárokat is. A bírók elszámolási tömböt és a versenyzéshez
szükséges papírokat is hoznak magukkal.
8. Díjazás
- súlycsoportonként az 1-3. helyezettek éremdíjazásban részesülnek
- a súlycsoportok 1. helyezettjei tiszteletdíjat kapnak
- A csapatversenyben 1-3. helyezett csapatok elnyerik a Sziget Mobil-kupára
felajánlott tiszteletdíjat (értékelése: 7-5-4-4-2-2 pont). A női eredmények nem
számítanak bele
9. Költségek: a verseny rendezési költségeit a Sziget SC birkózó-szakosztálya és
a Sziget Mobil Kft. biztosítja.
A részvételi költségeket az egyesületek fizetik.
Nevezési díj: minden lemérlegelt versenyző után, mérlegeléskor 2.500 Ft
10. Egyéb rendelkezések
- a versenyen előforduló vitás esetekben a verseny elnöke dönt a helyszínen
- a versenyen és a helyszínen elveszett tárgyakért a rendezőség felelősséget
nem vállal.
- A verseny elnöke gondoskodik arról, hogy az eredmények a befejezés után
mielőbb eljussanak a szövetség honlapjának szerkesztőihez.
Ajánlott szálláslehetőségek: Szigetszentmiklós, Gyártelep, Gyári út M0 Európa
Túra Motel
Tulajdonos: Kovács András, telefon: 06/24-403-506, mobil: 06/70-522-7396
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