2011.évi Kadet Szabadfogású Fiú és Női Birkózó Országos Bajnokság,
mely egyben tiszteletdíjas „VATAI LÁSZLÓ” emlékverseny kiírása.
A verseny célja:

- a kadet szabadfogású magyar bajnoki cím elnyerése,
- minősítő pontok megszerzési lehetősége a kadet
rangsorversenyhez,
- emlékezés a kalocsai születésű Vatai László olimpikonra
és a kiváló edzőre.

A verseny helye és ideje: Kalocsa Városi Sportcsarnok. Martinovics u. 2.

2011. október 15. 10.00 óra.
Mérlegelés: - 2011. október 14-én 18.30 – 19.30 óra között.
- 2011. október 15-én 8.00 – 9.00 óra között.
A verseny rendezője: - a Kalocsai Sport Egyesület,
- Kalocsa Város Önkormányzata,
- a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt.,
- a „Vatai László” baráti társaság,
és a Vatai család.
Versenybíróság:

- a versenybíróságot a MBSZ Bírói Bizottsága jelöli ki.

A verseny résztvevői: azok a versenyzők, akik 1994-95-ben születtek, valamint az
1996-ban születtek és külön engedélyük van, ill. magyar
állampolgárok, érvényes versenyzési és orvosi engedéllyel
rendelkeznek és a helyszíni orvosi vizsgálaton indulási
engedélyt kaptak, illetve
a rangsorversenyen megszerezték az indulás jogát.
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.)
A verseny lebonyolítása: három szőnyegen (kettőn a fiú és egy a lány) az érvényben
lévő MBSZ szabályai szerint, a következő súlycsoportokban:
Fiúk:

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

Lányok: 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 70, 78 kg

-

Nevezési díj:

2–

2.500,-Ft
nevezéseket a kalocsaise@freemail.hu címre kérjük leadni
név és súlycsoport szerint, 2011.október 12-ig !
helyszíni nevezés 3X (7.500,-Ft) nevezési díj.

Díjazás:

a súlycsoportok első három helyezettje érem díjazásban,
az első helyezettek tisztelet díjban részesülnek.
különdíjban részesül: a legtechnikásabb női
és legtechnikásabb férfi versenyző.

Költségek:

a részvétel költségeit a résztvevők,
a rendezés költségeit a rendezők biztosítják.

Szállás:

- Hotel Kalocsa. …….
vagy a kalocsaise@freemail.hu címen kollégiumi szállást
tudunk biztosítani 2.500,-Ft-ért (ÁFÁ-val) a verseny helyszí
nétől 100 méterre. (ide az igényt 2011. október 10-ig kérjük
leadni.

Egyéb:

- a helyszínen büfé üzemel,
- a verseny helyszínén és az öltözőkben hagyott értéktárgyakért, a versenyen előforduló sérülésekért a rendezők
felelősséget nem vállalnak.
- a versennyel kapcsolatos bárminemű információ kérhető
a kalocsaise@fremail.hu E-maillen, vagy az egyesület
06 /78 /461-672-es telefonján.

Kalocsa. 2011. augusztus 28.

Simita Zsolt
Magyar Birkózó Szövetség

Kőszegi Ferenc
Kalocsai SE elnöke

