Esztergomi Birkózó Sport Egyesület
Alapítása: 1959 (MIM Vasas)
Adószáma: 18610178-1-11,
Bankszámlaszáma: 63100174-12010628

Diák és Serdülő leány csapatbajnokság
2010. évi versenykiírása
1,/ A bajnokság célja:
A szakosztályokban folyó, női szakfejlesztésre irányuló szakmai munka felmérése, bajnoki
címek megszerzése. A sportág és különösképpen a női szakág népszerűsítése.
2,/ Résztvevő csapatok:
A női csapatbajnokság nyílt, bármely magyar birkózószakosztály indulhat.
Diák korosztály:
csapatokat az 1998-99-2000-ben születettek alkotják
A 2000-ben születettek csak a jaját mért súlyukban indulhatnak.
Serdülő korosztály:
csapatokat az 1995-96-97-ben születettek alkotják.
Az 1997-ben születettek csak a saját mért súlyukban indulhatnak.
3,/ Részvétel feltételei:
Magyar állampolgárság vagy magyar igazolvány – ez esetben az adott klub versenyzője
kell, hogy legyen, már 2010. január 31- én. Kivéve az új leigazolások. Érvényes versenyzési
engedély ,sportolói kártya és érvényes versenyezhet sportorvosi engedély.
Egy klub egy korcsoportban csak egy csapatot indíthat. Egy csapatnak minimum 3 versenyzővel kell felállnia.
4,/ Súlycsoportok:
Diákok:
31, 37, 43, 49, +49 kg
Serdülők:
40, 46, 52, 60, +60 kg
Súlyengedmény nincs.
5,/ Vendégjátékos: Vendégjátékos nincs.
6,/ Lebonyolítási rend:
Mindkét korcsoport meghatározott helyszínen, egyszerre versenyez.
A nevezők számától függően 5 csapatig egy csoport kerül kialakításra, csoporton belül
kőrmérkőzéssel döntik el a helyezéseket.
5 csapat nevezése fölött 2 vagy több csoport kerül kialakításra, a tavalyi élen végeztek kiemelésével. Az A csoportba kerül a tavalyi bajnok, a B csoportban a tavalyi ezüstérmes a C
csoportba a tavalyi bronzérmes,….stb . A többi csapatok sorsolás alapján foglalják el helyüket a csoportokban. Amennyiben páratlan a csapatok létszáma az A csoportba kerülnek
többen.
A csapatbajnokság körmérkőzéses rendszerű a csoportokban. A csoportok első helyezettjei
páros mérkőzésen ,vagy 3 csoporttól körmérkőzéses rendszerben küzdenek meg az első
helyezésekért, a csoportok második helyezettjei létszámtól függően ugyanebben a lebonyolítási rendben küzdenek.
A további helyezések megállapítása pontszámok kiszámítása alapján történik.

A verseny időpontja: 2010.December 05. vasárnap
Rendező:

Magyar Birkózó Szövetség, Esztergomi Birkózó SE, BVSC DEGA

Helyszín:

BVSC Budapest Tatai út. 85.

Mérlegelés:

2010. December 05. 09-09.30 óra

Verseny kezdete:

2010. December 05. 10.30 óra

Nevezési határidő: 2010. December 1.
Nevezni: E-mail-ben a zoltanlevai@freemail.hu e-mail címre lehet.
Sorsolás a helyszínen !
7,/

Helyezések megállapítása:
Tus győzelem 4:0, technikai tus 4:0 vagy 4:1, pontozásos győzelem 3:0 vagy 3:1,
leléptetés 4:0.
Ha valamely csapat nem állít ki versenyzőt egy súlycsoportban, 4:0-val kell jóváírni a másik csapat javára
Két csapat mérkőzésének végeredményét a pozitív pontok összege adja 4:0, 4:0, 3-1, stb.
A győztes csapat 2 eredményességi /továbbiakban „E” pont/ pontot kap a vesztes 0 pontot, döntetlen esetén 1-1 „E” pontot kap mindkét csapat.
a,/ Az így szerzett „E” pontok összege adja a végső sorrendet. A több „E” pontot szerzett
csapat kerül előrébb.

b,/ A végső sorrend megállapításánál két csapat „E” pontegyenlősége esetén az alábbi
kritériumok döntenek:
- az egymással szemben szerzett több „E” pont
- az így szerzett „E” pontok egyenlősége esetén /1-1/
az egymás elleni mérkőzésüket vizsgálva a pozitív pontok különbsége dönt, amelyik
csapatnak nagyobb a különbség az kerül előrébb.
- ha ez is azonos,
az egymás elleni mérkőzésen szerzett több tusgyőzelem dönt,
a több tusgyőzelmet szerző javára.
- ha ez is azonos,
az egymás elleni mérkőzésen szerzett több technikai tusgyőzelem dönt,
a több technikai tusgyőzelmet szerző javára.
- ha ez is azonos,
az egymás elleni mérkőzésen a több technikai fölénnyel megnyert menetek száma dönt,
a többet elért csapat javára.
- ha ez is azonos
az egymás elleni mérkőzésen szerzett több technikai pont dönt. A több technikai
pontot szerzett kerül előrébb.
Csak ha mindez egyenlő, akkor kerül előtérbe a fenti sorrendben a csoporton belüli öszszes mérkőzés eredménye.

c, / Három csapat „E” pontjainak egyenlősége esetén az alábbi kritériumok döntenek:
- a vizsgált három csapat mérkőzésein egymással szemben szerzett
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„E” pontjainak száma a mérvadó.
Több „E” pontot szerzett csapat kerül előrébb.
- Ha ezek az „E” pontok két csapatnál azonosak,
a két csapatra vonatkozó helyezés megállapítási kritériumok az irányadók.
- A vizsgált három csapat egymással szemben szerzett ”E” pontjainak azonossága esetén,
a b, pontban leírt kritériumok az irányadók. Ha bármely pontban az egyik
csapat kiemelhető, utána már a másik két csapat egymással szembeni eredményei a meghatározóak, szintén a b, pont alapján.

d,/ Négy csapat „E” pontjainak egyenlősége esetén sorrendjük megállapításánál az alábbi
kritériumok az irányadók:
az egymással szemben szerzett „E” pontok száma, akinek nagyobb az kerül előre.
- ha ez bármely számú csapatnál azonos a b, ill. c, pontokban leírtak szerint kell
sorrendjüket meghatározni.

8,/ Nevezési díj: csapatonként 10000 Ft/ Áfával , amelyet a rendező szakosztály felé kell megfizetni a mérlegelés után.
9,/ Bírói díj: az egyéni versenyek bírói díjszabása szerint.
10,/ Egyéb: A csapatbajnokság helyezettjei az alábbi pontokat kapják a szakosztály pontversenyben, helyezésük után:
I.hely 70 pont - II.hely 68 pont - III.hely 66 pont - IV.hely 64 pont - V.hely 62 pont – VI.hely 60pont
A további helyezéseknél a pontok két ponttal csökkennek.

Esztergom, 2010. november 04.

Lévai Zoltán
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