GYERMEK ÉS DIÁK II. SZABADFOGÁSÚ
BUDAPEST-BAJNOKSÁG
IV. TASNÁDI HENRIK EMLÉKVERSENY
A verseny célja:
- versenyzési lehetőség biztosítása a gyermek és a diák II. korcsoport számára
- a Budapest Bajnoka cím elnyerése, a diák II. korcsoportban az országos
bajnokságon való indulási jog kivívása
- az országos egyesületi rangsorba beszámító ranglistapontok megszerzése
- méltó megemlékezés Tasnádi Henrikről, a közelmúlt egyik legkiválóbb
nevelőedzőjéről.
A verseny ideje: 2012. április 1. (vasárnap)
A verseny helye: Dr. Papp László Birkózócsarnok (FTC) Bp. IX. Üllői út 129.
Mérlegelés: április 1., 8:00-9:00
A verseny kezdete: április 1., 10:00
A verseny résztvevői: budapesti székhelyű egyesületek versenyzői.
Gyermek korosztály: 2003-2004-ben születettek, érvényes versenyzői
engedéllyel vagy diákigazolvánnyal, valamint érvényes „Versenyezhet” vagy
„Alkalmas” sportorvosi engedéllyel.
Diák II. korcsoport: 2001-2002-ben születettek. A 2003-ban születettek
csak egyesületi, szülői és sportorvosi külön engedéllyel indulhatnak ebben a
korosztályban. 2003-BAN SZÜLETETT VERSENYZŐK CSAK AZ EGYIK
KOROSZTÁLY KÜZDELMEIBEN VEHETNEK RÉSZT!
A versenyen a Diák II-es korcsoportban csak a már leigazolt versenyzők, az
MBSZ versenyzési engedélyével, és abba bejegyzett „Versenyezhet” vagy
„Alkalmas” sportorvosi engedéllyel indulhatnak.
- magyar állampolgár, aki érvényes versenyzői engedéllyel rendelkezik,
melyben érvényes sportolói- és sportorvosi engedély van.
- magyarigazolvánnyal rendelkezik és érvényes sportolói-, valamint
sportorvosi engedélye van.
A versenyen mindkét korosztályban lányok csak a saját mért súlyukban
indulhatnak,

A verseny rendezője: Budapesti Birkózó Szövetség, FTC birkózó-szakosztály
Súlycsoportok:
Gyermek: 23, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 46, +46 kg
Diák II.: 26, 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, +69 kg.

A verseny lebonyolítása: két 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 FTC, a részvétel költségeit a
részt vevő egyesületek fizetik.
Nevezési díj: minden bemérlegelt versenyző után 1.800.- Ft; fizetendő a
helyszínen, a mérlegelés után.
Díjazás:
- az 1-3. helyezettek érem díjazásban, az 1. helyezettek tiszteletdíjban
részesülnek
- különdíjban részesül a legtöbb tusgyőzelmet elérő versenyző
- a csapatverseny 1-3. helyezettjei tiszteletdíjat vehetnek át (pontszámítás:7-54-4-2-2)
Egyéb rendelkezések:
- A versenyen előforduló vitás kérdésekben a verseny elnöke a helyszínen
dönt, a döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
A versenyen előforduló sérülésekért, valamint az elvesztett tárgyakért a
rendezőség felelősséget nem vállal.
A helyszínen büfé üzemel.
A verseny elnöke gondoskodik arról, hogy az eredmények a befejezés után
mielőbb eljussanak a szövetség honlapjának szerkesztőihez.
Feljutás az országos bajnokságra
A diák II. korcsoportban a súlycsoportjaikban indulók létszámának arányában
lehet feljutni a következők szerint:
Indulók száma
1-5
6- 8
9-12
13-17

Feljutók száma
1-3
4
6
8

18-

10

Budapest, 2012. március 3.
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