SERDÜLŐ ÉS DIÁK II. SZABADFOGÁSÚ BUDAPEST BAJNOKSÁG
II. KISS BARNA EMLÉKVERSENY

A verseny célja:

Versenyzési lehetőség biztosítása a serdülő és a diák II. korcsoport
számára, a „Budapest Bajnoka” cím elnyerése,serdülő korcsoportban
az országos egyesületi rangsorba beszámító ranglistapontok
megszerzése, diák II. korcsoportban az Országos Bajnokságon való
indulási jog kivívása. Méltó megemlékezés Kiss Barnáról a kiváló
nevelőedzőről.

A verseny ideje:

2011. április 02. (szombat)

A verseny helye:

ESMTK Birkózó Csarnok
Stromfeld Aurél Ált. Isk. 1202 Budapest, Mártírok útja 205.

Mérlegelés:

2011. április 02. (szombat) 8:00-9:00

A verseny kezdete: 2011. április. 02. (szombat ) 10:00
A verseny résztvevői: A budapesti székhelyű egyesületek versenyzői.
Serdülő korosztály: 1996-1997-ben születettek érvényes
versenyzői engedéllyel, valamint érvényes
sportorvosi engedéllyel.
Diák II. korosztály: 2000-2001-ben születettek, valamint a 2002-ben
születettek, külön engedéllyel.
-Magyar állampolgár, aki érvényes versenyzői engedéllyel
rendelkezik, melyben érvényes sportolói- és sportorvosi engedély
van.
A verseny rendezője: A Budapesti Birkózó Szövetség és az ESMTK Birkózó Szakosztálya
Súlycsoportok:

Serdülő: 35,38,42,46,50,54,58,63,69,76,85,+85 kg
Diák II.: 26,29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69,+69 kg

A verseny lebonyolítása: Három szőnyegen az érvényben lévő MBSZ szabályok szerint.
A versenybíróságot a BBSZ felkérésére az MBSZ bíróbizottsága
jelöli ki.
Költségek:

A rendezés költségeit, a BBSZ és az ESMTK, a részvétel költségeit
résztvevő egyesületek fizetik.

Nevezési díj:

Minden bemérlegelt versenyző után 1800.- Ft nevezési díj fizetendő
a helyszínen a mérlegelés után.

Díjazás:

Az I-III. helyezettek érem díjazásban,illetve az I. helyezettek
tiszteletdíjban részesülnek, különdíjban részesül a legtöbb
tusgyőzelmet elérő versenyző. A csapatverseny I-III. helyezettjei
szintén tiszteletdíjat vehetnek át mindkét korosztályban.
( pontszámítás:7-5-4-4-2-2)

Egyéb rendelkezések:
A versenyen a versenyzők egységes szerelésben, növekvő
sorrendben vonulnak be. Akiknek nincs, ezen a versenyen piros birkózó dresszben vonul
be. Érmeket csak a verseny végén, eredményhirdetéskor adjuk át. Dobogóra egyesületi
szerelésben vagy birkózó mezben léphet fel a versenyző.
Versenyzők, szülők, edzők részére étkezésre külön helyet biztosítunk, lelátón és egyéb
más helyen étkezni szigorún TILOS! Megkérjük a kedves edzőket, tájékoztassák a
szülőket, hogy a versenyre ne magas sarkú cipőben érkezzenek, mert a csarnokba ez
esetben nem léphetnek be. Érkezéskor minden csapat vezetője, edzője köteles
regisztráltatni magát, és a számára kijelölt lelátó szektorban tartózkodni, a szektorban
keletkezett rongálásokat, károkat a szakosztályok felé kiszámlázzuk. A sportlétesítmény
egész területén térfigyelő kamerarendszer van kiépítve. Szülők, hozzátartozók kizárólag
a lelátón foglalhatnak helyet, küzdőtérre és környékére nem mehetnek. Tisztelettel
megkérjük az összes budapesti szakosztály edzőit, hogy sportolóiknak és
hozzátartozójuknak hívják fel a figyelmét arra, hogy ez egy teljesen új létesítmény, ez
lesz az első verseny, fokozottan ügyeljenek a rendre, és a tisztaságra.
A versenyen előforduló vitás kérdésekben a Versenybíróság elnöke helyszínen dönt, a döntés
ellen fellebbezésnek helye nincs.
A versenyen előforduló sérülésekért valamint az elvesztett tárgyakért a rendezőség
felelősséget nem vállal. Kérjük a résztvevőket, hogy ügyeljenek a sportemberhez méltó
magatartás, valamint a higiénia alapvető szabályainak betartására
A helyszínen büfé üzemel.

Budapest, 2011-03-08.
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