„Mogyoród Kupa” Kadet kötöttfogású Magyar Bajnokság
versenykiírása
1. A verseny célja
A Magyar bajnoki cím elnyerése.
2. A versenyrendszer szervezője
Mogyoródi KSK, PMBSZ és a Magyar Birkózó Szövetség.
3. A verseny ideje

2011.október 1. 12 óra

Mérés: 2011.szeptember 30. 18-19 óráig,
2011 október 1.

10-11 óráig

4. A verseny helyszíne
Szent László Általános Iskola tornacsarnoka
Cím: 2146, Mogyoród, Iskola utca
5. Résztvevők
1994-1995-ben és külön engedéllyel az 1996-ban született igazolt versenyzők.

- Magyar állampolgár, aki érvényes versenyzési engedéllyel rendelkezik,
melyben érvényes sportolói kártya és sportorvosi engedély van.
Magyar igazolvánnyal csak abban az esetben lehet indulni, ha a
2009.május 6-tól érvénybe lévő kivételi szabályoknak megfelel.
(Magyarországon jár iskolába, M.o. él, magyar egyesületbe van
leigazolva és más ország bajnokságán nem indult.)

6. Súlycsoportok

42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100, +100 kg.
7. A verseny lebonyolítása: 2 szőnyegen, az érvényes FILA és MBSZ
szabályok szerint.
8. Díjazás: A súlycsoportonkénti I-III. helyezett éremdíjazásban, a győztesek és a csapatverseny első
3 helyezettje tiszteletdíjban részesülnek.
9. Nevezés:
Az előnevezéseket kérjük 2011. szeptember 28-ig a kerizoli13@gmail.com e-mailre elküldeni. Kérjük,
hogy a nevezésen a név és a súlycsoport mellett a versenyző legjobb eredményét is tüntessék fel
(Diákolimpia, Magyar Bajnokság ,EB).
Nevezés díja : 2500 Ft minden bemért versenyző után, helyszíni nevezés esetén ennek a háromszorosa,
7500 Ft.
10. Egyebek: A versenyen előforduló vitás esetekben a verseny elnöke dönt.
A versenyen elveszített tárgyakért, értékekért a rendező felelősséget nem vállal.
A helyszínen büfé üzemel. A csapatvezetőket és edzőket ebéddel látjuk vendégül.
A küzdőtérre csak a versenyzők és edzőik léphetnek, a nézők a nézőtéren foglalhatnak helyet. Az
egész épületben a dohányzás szigorúan tilos!
A belépőjegy ára 500 Ft, amely egyben tombolajegy is, diákoknak és nyugdíjasoknak a belépés
díjtalan. Információ a fenti e-mail címen és a 06 70 339 3328 telefonszámon kérhető.

11. Szálláslehetőségek
Laguna Panzió Cím: Mogyoród, Gödöllői út 78/a
Tel: 06 30 931 8956
http://www.lagunapanzio.hu/
Ring Fogadó: http://www.ringfogado.hu/

Simita Zsolt
szakreferens

Kéri Zoltán

