Dorogi Nehézatlétikai Club
Birkózószakosztálya
Alapítása: 1930 (Dorogi Atlétikai Club)
Adószáma: 18148697-1-11,
Bankszámlaszáma: 10402496-50526578-78761005

2012. évi Szabadfogású
Utánpótlás Csapatbajnokság
Versenykiírás tervezet
1./ A bajnokság célja:
A szakosztályokban folyó szakmai munka felmérése. Bajnoki cím elnyerése. A sportág népszerűsítése.
Szakosztályi pontversenyben minél több Olimpiai gyűjtése.
Helyszín:
A verseny időpontja: 2012. január 14. szombat
Rendező: Dorogi NC, MBSZ
Helyszín: Nagysáp /2524/, Szabadság tér 3. II. Rákóczi Ferenc Általános Isk. tornaterme
Mérlegelés: 2012. január 14. 08.30-09.30 óra
Verseny kezdete: 2012. január 14. 10.30 óra
Nevezési határidő: 2012.01.09-ig
Nevezni egyesületet kell, az MBSZ-be a simitazs@birkozoszov.hu e-mail címre vagy a 460-6851-es Fax
számra. Sorsolás a helyszínen!
2./ Résztvevők:
Azok a csapatok, amelyek határidőig 2012.01.09-ig írásban elküldik nevezésüket és letétbe helyezik a
nevezési díjat a szövetségben. (a letétbe helyezett nevezési díjról a szövetség átvételi elismervényt ad, és
vállalja, hogy eljuttatja a későbbi rendezőkhöz, akik a számlát majd kiállítják) Nevezni egyesületet kell, az
MBSZ-be a simitazs@birkozoszov.hu e-mail címre vagy a 460-6851-es Fax számra.
A csapatokat az 1994-95-96-ban születettek alkotják
3./ A részvétel feltételei:
Magyar állampolgárság, és az adott klub versenyzője 2012. január 14. napján
Érvényes versenyzési engedély, 2011 évi sportolói kártya és sportorvosi versenyezhet engedély.
A mérlegelt versenyzők a mért súlyuknál eggyel magasabb súlycsoportban is indulhatnak.
4./ Súlycsoportok:

50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100, +100 kg
Súlyengedmény nincs.

5./ Vendégjátékos:
3 fő vendégjátékost mérlegelhetnek a csapatok , de egy csapatmérkőzésen csak 2 fő birkózhat.
A mérlegelésnél, illetve a csapatnevezési lapon minden esetben jelölni kell a vendégjátékost.
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Vendégjátékos
- Aki más klub igazolt versenyzője, és rendelkezik saját klubja engedélyével.
- Külföldi állampolgár – (idegenlégiós), rendelkeznie kell az MBSZ írásos engedélyével, és
sportorvosi engedéllyel.
6./ Lebonyolítási rend:
Időpont: 2012.január 14-én, Nagysáp.
Szabadfogásban nevezők számától függően körmérkőzés egy vagy több csoportban
Felhívás!
Egyáltalán nem indulhatnak lányok.

Egy csapatnak minimum 6 versenyzővel kell felállnia.
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, 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 összes
mérkőzés eredménye.
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d,

Három csapat „E” pontjainak egyenlősége esetén az alábbi kritériumok döntenek:
- a vizsgált három csapat mérkőzésein egymással szemben szerzett
„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.
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.

Egy adott csapattalálkozóra legalább 6 súlycsoportban
az adott csapattalálkozót az érintett csapat 36:0-ra elveszti.
8,/ Nevezési díj:

kell versenyzőt kiállítani. Ellenkező esetben

10.000 Ft (Áfa-val)

9./ Bírói díj: Az egyéni versenyek bírói díjszabása szerint.
10./ Egyéb: A helyezettek az alábbi pontokat kapják a szakosztályi pontversenyben:
I. hely 100 pont, II. hely 95 pont, III. hely 90 pont…a további helyezési pontok 5 ponttal csökkenek helyezésenként.

Dorog 2011. December 28.

Dorogi Nehézatlétikai Club
Jóváhagyta:

MBSZ
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