Kadet Kötöttfogású Nemzetközi Rangsorverseny

1. Verseny célja:
• Versenyzési lehetőséget biztosítani a kadet korcsoport számára.
• Minősítő pontok megszerzési lehetősége a kadet rangsorhelyezéshez.
• Felkészülés biztosítása a kadet országos bajnokságokra.
• A birkózó sport népszerűsítése.

2. Verseny rendezője:

Kaposvári Nehézatlétikai SE,
Kaposvári Sportiskola,
Kaposvári USE,
Somogy-megyei Birkózó Szövetség

3. Verseny helye: Klebelsberg Kollégium, Kaposvár Álmos vezér u. 1.
• Ideje:
2010. április 17.
• Mérlegelés:
2010. április 16. (péntek) 18.00 – 19.00 óra között,
2010. április 17. (szombat) 08.00 - 08.30 óra között a
verseny helyszínén
•

Verseny kezdete:
2010. április 17. 09.30 órakor.

4. Verseny résztevői:
• Kadet: 1993–94-ben születettek, illetve 1995-ben született versenyzők külön
engedéllyel.
• Magyar állampolgár, aki versenyzési engedéllyel rendelkezik, melyben
érvényes sportolói, valamint sportorvosi engedély van.
• Magyar igazolvánnyal rendelkezik és érvényes sportolói engedélye van.
• Külföldi állampolgárok útlevéllel.

5. Súlycsoportok:
• Kadet: 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100, +100kg (+1kg súlyengedmény)
6. Verseny lebonyolítása: 2 szőnyegen, a FILA és az MBSZ szabályai szerint.
7. Versenybíróság: a Versenybíróságot az MBSZ Bíró Bizottsága jelöli ki.

8. Nevezési díj: 1.500.- Ft.

Nevezéseket kérjük a kaposwrestling@citromail.hu címre,
vagy a 06 / 82/ 511-431 fax számra
( név, súlycsoport szerint)
2010. április 13-ig! Köszönjük!

Helyszíni nevezés másfélszeres nevezési díj,!!!!!!
9. Díjazás: a súlycsoportok 1-3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek, a győztesek
tiszteletdíjat vehetnek át.

10. Költségek: a rendezés költségeit a rendezők, a részvétel költségeit a résztvevők
fizetik.

11. Szállás: Klebelsberg Középiskolai Kollégium
7400 Kaposvár, Álmos vezér u. 1. (a verseny helyszínén!)
szállás díja: 2.500 Ft/fő, a 18 éven felülieknek: 2.500 Ft + IFA (335 Ft) /az
IFA értéke márciustól változhat /
internet cím: www.klebi.sulinet.hu
e-mail: milkovics@klebi.sulinet.hu
12. Étkezés: A kollégiumban lehetőség van étkezésre, megrendelhető Lotz Jenő –nél
+36/70-3144769 telefonszámon.
13. Egyéb:
• A versenyen előforduló vitás esetekben a verseny elnöke a helyszínen dönt.
• A verseny helyszínén elvesztett tárgyakért a rendezőség felelősséget nem
vállal.
• A verseny során előforduló sérülésekért a rendezőség felelősséget nem vállal.
• A verseny helyszínén büfé üzemel.
• A terem és az öltöző berendezéseit rendeltetésszerűen használják rongálás
esetén kötelesek az okozott kárt megtéríteni.
14. Meghívott országok:
• Csehország, Horvátország, Szlovénia, Szlovákia, Lengyelország, Szerbia

Kaposvár, 2010. 03. 02.

Benkő László sk.
Somogy megyei
Birkózó Szövetség

Simita Zsolt sk.
MBSZ
szakreferens

Retter Tamás sk.
Kaposvári Sportiskola
igazgató

