Pestszentimrei Birkózó SE
1188 Budapest Ady Endre út 46-48

Versenykiírás
Id. Növényi Norbert meghívásos nemzetközi serdülő női birkózóverseny,
Kadet és diák nemzetközi női birkózó emlékverseny és RANGSORVERSENY,
Felnőtt, junior nemzetközi női Emlékverseny

Verseny célja:
Megemlékezés id. Növényi Norbertről, valamint versenyzési lehetőséget biztosítani a női
birkózóknak és népszerűsíteni a női birkózást.
Verseny ideje: 2011. március 12.
Verseny helye: Pestszentimrei Sportkastély 1188 Budapest Kisfaludy utca 33/c
Mérlegelés: 2011. március 12. 8.00-9.00-ig
Kezdés: 10.00 óra
A verseny fővédnöke: ifj. Növényi Norbert olimpiai bajnok
Verseny rendezője: Pestszentimrei Birkózó SE és a Budapesti Birkózó Szövetség
A verseny elnökét az MBSZ Bíróbizottság jelöli ki. A verseny többi bíróit a helyszínen
kérjük fel.
Lebonyolítás: A Verseny 3 szőnyegen az érvényben levő szabályok szerint lesz
lebonyolítva.
A verseny résztvevői:
Felnőtt:1991-ben vagy korábban születettek: -48-51-55-59-63-67-72 kg
Junior:1991-92-93-ban születettek, 1994-ben születettek külön engedéllyel
44 -48-51-55-59-63-67-72 kg
Kadet:1994-95-ben születettek, 1996-ban születettek külön engedéllyel
-38-40-43-46-49-52-56-60-65-70-78 kg

Serdülő:1996-97-ben születettek, 1998-ban születettek külön engedéllyel
-37-40-43-46-49-52-56-60-65-+65 kg

Diák:1998-1999-ben születettek, 2000-ben születettek külön engedéllyel
-28-31-35-39-43-46-49-52-56-+56 kg
- akik érvényes tagsági könyvvel, vagy diák igazolvánnyal rendelkeznek,
- akik érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkeznek,
- akik a helyszíni orvosi vizsgálaton engedélyt kapnak a versenyzésre,
- a verseny az érvényben lévő MBSZ szabályok szerint kerül megrendezésre
- kadet korcsoportban 1 kg súlyengedmény van
- junior és felnőtt korcsoportban 2 kg súlyengedmény van
- diák és serdülő korcsoportban súlyengedmény nincs!
Díjazás: A súlycsoportok I-III. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. A csapatversenyben
I-III. helyezettjei tiszteletdíjat kapnak. Minden korosztály legtechnikásabb versenyzője
tiszteletdíjat kap.
A verseny költségei: A rendezés költségeit a rendezők, a részvétel költségeit a résztvevők
fizetik.
Nevezés:2011.március 01. Nevezési díj: junior, felnőtt, kadet 2000 FT,
serdülő, diák 1800FT
Akik későn neveznek, azok után az MBSZ határozata értelmében 3x-os nevezési díjat
kell fizetni a verseny helyszínén a mérlegeléskor.
Nevezési cím: Kapitány István
1188 Budapest, Paula utca 20.

tel:06-1-291-0812 mobil:06-20-314-2386

E-mail: pc1996@freemail.hu

Szálláslehetőség: SAROKHÁZ PANZIÓ 1185 Budapest, Üllői út 845.
Telefon: +36 29 355-033 +39 29 355-255
E-mail: info@sarokhazpanzio.hu

Kapitány István
Budapest, 2011-01-15

PBSE

