Kaposvári Sportközpont és Sportiskola
(KSKSI)
Birkózó szakosztálya
7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
e-mail: kasi2@citromail.hu, Tel./ Fax: +36-82/511-431, www.kasi.hu

Nemzetközi kadet kötöttfogású rangsorverseny versenykiírása
1. A verseny célja:
- Versenyzési lehetőség biztosítása a kadet korcsoport számára.
- Minősítő pontok megszerzési lehetősége a kadet rangsorhoz.
- A birkózó sport népszerűsítése.

2. Verseny szervezője:
- Kaposvári Sportközpont és Sportiskola (KSKSI),
- Kaposvári Nehézatlétikai SE,
- Somogy Megyei Birkózó Szövetség,
- Kaposvári SI-USE.

3. Verseny helye és ideje:

Kaposvári Sportközpont és Sportiskola (KSKSI)
Városi Sportcsarnok
7400 Kaposvár, Arany János u. 97.

Ideje:
2012. május 20. (vasárnap)
Mérlegelés:
2012. május 19. (szombat) 18.00 - 19.00 óra között
a Vasút a Gyermekekért Alapítvány Kollégiumában
7400 Kaposvár, Somssich Pál utca 15.
2012. május 20. (vasárnap) 08.30 - 09.00 óra között
a verseny helyszínén: Városi Sportcsarnok
Verseny kezdete:
2012. május 20. (vasárnap) 10.00 óra.

4. Verseny résztvevői:
- Azok a versenyzők, akik 1995-1996-ban születtek, (valamint azok a versenyzők, akik 1997-ben
születtek, külön orvosi és szülői engedéllyel rendelkeznek) magyar állampolgárok, érvényes
versenyzési engedéllyel, érvényes sportolói kártyával, valamint 6 hónapnál nem régebbi
sportorvosi engedéllyel rendelkeznek, és a helyszíni orvosi vizsgálaton indulási engedélyt
kapnak.
- Külföldi állampolgárok útlevéllel.

5. Versenybíróság:
A versenybíróságot a Magyar Birkózó Szövetség Bíróbizottsága jelöli ki.

6. Verseny lebonyolítása:
Két szőnyegen, az érvényben lévő MBSZ szabályok szerint, a következő súlycsoportokban:

42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 kg
+1 kg súlyengedmény

7. Nevezési díj: 2.000.-

Ft

A nevezéseket a kaposwrestling@citromail.hu címre
kérjük megküldeni a mellékelt nevezési lapon
2012. május 16-ig! Köszönjük!

Helyszíni nevezés 3x (6.000.- Ft) nevezési díj!
8. Díjazás:
- A súlycsoportok első három helyezettje érem díjazásban, a győztesek tiszteletdíjban részesülnek.

9. Költségek:
- A részvétel költségeit a résztvevők, a rendezés költségeit a rendezők biztosítják.

10. Egyéb rendelkezések:
- A versenyen előforduló vitás esetekben a verseny elnöke a helyszínen dönt.
- A verseny elnöke gondoskodik arról, hogy az eredmények a verseny befejezését követően
haladéktalanul eljussanak a Magyar Birkózó Szövetség honlapjának szerkesztőségéhez.
- A verseny helyszínén elveszített tárgyakért, és az előforduló esetleges sérülésekért a verseny
rendezői felelősséget nem vállalnak.
- A sportcsarnok küzdőterére csak sport-, vagy tornacipőben szabad bemenni.
- A sportcsarnokban a dohányzás tilos!
- A terem és az öltöző berendezéseit rendeltetésszerűen használják, rongálás esetén kötelesek
az okozott kárt megtéríteni!
A verseny elnöke gondoskodik arról, hogy az eredmények a verseny befejezése után minél előbb
eljussanak a szövetség honlapjának szerkesztőihez.
11. A verseny helyszínen büfé üzemel!

Kaposvár, 2012. április 16.
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