2010. évi serdülő szabadfogású Országos Bajnokság
versenykiírása
1. A verseny célja: A serdülő országos bajnoki cím elnyerése
2. A verseny szervezője: a Magyar Birkózó Szövetség
3. A verseny fő támogatói: Bük Város Önkormányzata
Büki Gyógyfürdő Zrt.
Vas Megyei Sportigazgatóság
Vas Megyei Birkózó Szövetség
Bük és Térsége Vízmű Kft.
4. A verseny rendezője: Büki Birkózó Club
5. A verseny helye és ideje: Bük Város Sportcsarnoka, 2010. május 15.
Mérlegelés: május 14-én, 18.00 órától 19.00 óráig, helyszín: Művelődési Központ
május 15-én 8.00-tól 9.00 óráig, helyszín:Városi Sportcsarnok
Versenykezdés: május 15-én 10.00 órakor.
6. A verseny résztvevői:
- azok a versenyzők, akik 1995 – 96-ban születtek, továbbá külön orvosi és szülői
engedéllyel azok a versenyzők, akik 1997-ben születtek.
- valamint magyar állampolgárok, érvényes versenyengedéllyel és sportorvosi engedéllyel
rendelkeznek
- magyar igazolvánnyal rendelkező nem magyar állampolgárok is indulhatnak, aki
Magyarországon jár iskolába, Magyarországon él, magyar egyesületben van leigazolva,
más ország országos bajnokságain nem vesz részt! A 2010. évi rangsor versenyeken indulási
jogot szereztek.
- továbbá akik a helyszíni orvosi vizsgálaton indulási engedélyt kapnak.
7. A verseny lebonyolítása.
-Három szőnyegen, az érvényben lévő MBSZ szabályok szerint, a következő
súlycsoportokban: 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 72, 78, 85, +85 kg
8. Versenybíróság:
- a versenybíróságot az MBSZ Bírói Bizottsága jelöli ki.
9. Díjazás:
- A első három helyezett éremdíjazásban, a győztesek tiszteletdíjban is részesülnek, az V.
helyezettek oklevelet kapnak
- Külön díjat kap: a csapatverseny első három helyezettje, legtechnikásabb versenyző és a
legjobb hazai versenyző.
10. Nevezési díj: 1500 Ft/versenyző
11. A részvétel költségeit a résztvevők, a rendezés költségeit a rendezők biztosítják.
12. Egyéb rendelkezések:
A versennyel kapcsolatos bármely vitás esetben a versenybíróság elnöke a helyszínen
dönt.
A versenyen elvesztett tárgykért és az előforduló esetleges sérülésekért felelősséget nem
vállalunk.
13. Szálláslehetőségek:
Büki Szobakiadók Szövetsége, /Mellékelve a tájékoztató/
Éva Panzió 9737 Bük Petőfi u. 45. Tel.: 06-94/358-061
Mobil: 06-30/670-2986
További információ: Barbalics József Tel.. 06-20/252-4302
Csordás János Tel.: 06-20/204-7758
Bük, 2010. április 15.
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MBSZ részéről jóváhagyta
Simita Zsolt, szakreferens

A Büki B .C. elnöke
Szabó András

