Kaposvári Sportközpont és Sportiskola
(KASI)
Birkózó szakosztálya

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
e-mail: kasi2@citromail.hu, Tel./ Fax: +36-82/511-431, www.kasi.hu

Nyugat-Magyarország diák II., diák I. és serdülő
szabadfogású területi bajnoksága
1. A versenyrendszer célja:
- a Terület Bajnoka cím elnyerése
- az utánpótlás-nevelés és kiválasztás lehetőségeinek bővítése, sikerélmény
biztosítása
- indulási jog megszerzése a diák II. szabadfogású országos bajnokságra
- versenyzési lehetőség a diák II., diák I., és a serdülő korcsoport számára
- felkészülés biztosítása a diák II., diák I., és a serdülő szabadfogású országos
bajnokságokra.
- a birkózósport népszerűsítése
2. A versenyrendszer szervezője:
- A Magyar Birkózó Szövetség és a Területi felelősök.
3. A verseny rendezője:
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola
Kaposvári SI-USE,
Somogy Megyei Birkózó Szövetség
4. A verseny helye és ideje: Kaposvári Sportközpont és Sportiskola (KASI)
Városi Sportcsarnok – RG csarnok
7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
• Mérlegelés: 2012. március 31. (szombat)

08.00 - 09.00, a verseny helyszínén

• A verseny kezdete: 2012. március 31. 10.00 óra
5. Résztvevők:
Nyugat-Magyarországi megyék (Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron,
Veszprém, Vas, Zala, Somogy, Baranya, Tolna)
Diák II.: 2001-2002-ben születettek, és a 2003-ban születettek külön engedéllyel.
Diák I.: 1999-2000-ben születettek. 2001-ben születettek NEM indulhatnak!
Serdülő: 1997-1998-ban születettek. 1999-ben születettek NEM indulhatnak!
6. Súlycsoportok:
Diák II.
Diák I.
Serdülő.

26, 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, +69 kg
29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, +76 kg
35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, +85 kg

A versenyen lányok is indulhatnak, csak a saját mért súlyukban!
A kettős névhasználattal rendelkező versenyzők, csak a sportkönyvükben
első helyen szereplő klub területében indulhatnak.
7. Az országos döntőn való részvétel feltétele a diák II. korcsoportban:
A különböző területekről a diák II. korcsoport súlycsoportjaiban indulók
létszámának arányában lehet feljutni a következők szerint:
Indulók száma:
1–5
6–8
9 – 12
13 – 17
18 –

Feljutók száma:
1–3
4
6
8
10

- A diák II. korcsoportban országos döntőn csak abban a súlycsoportban lehet
indulni, ahol a területi döntőn a versenyző a jogot megszerezte.
- A döntőn való részvételre semmilyen egyéb jogcímen nem lehet engedélyt
kapni!
- A diák II. korcsoportban csak magyar állampolgárok indulhatnak.
- Magyarigazolvánnyal csak abban az esetben lehet indulni, ha a 2009. május 6-tól
érvényben lévő kivételi szabályoknak megfelelnek (Magyarországon jár iskolába,
Magyarországon él, magyar egyesületben van leigazolva, más ország országos
bajnokságán nem indul).

8. Az indulás feltételei:
- Minden korcsoportban a már leigazolt versenyzők a Magyar Birkózó Szövetség
versenyzési engedélyével és abba bejegyzett „Versenyezhet”, vagy „Alkalmas”
sportorvosi engedéllyel indulhatnak, ha a helyszíni orvosi vizsgálaton indulási
engedélyt kapnak.
9. A versenysorozat lebonyolítása:
- A területi döntő három szőnyegen kerül lebonyolításra, egy korcsoport egy
szőnyegen.
- Az MBSZ érvényben lévő, valamint az MBSZ elnöksége által jóváhagyott
szabályok szerint!
10. Nevezési díj:
diák II., diák I., serdülő korcsoport: 1.800.- Ft.
Nevezni kérnénk a csapatokat a kaposwrestling@citromail.hu címre!
2012. március 27-ig! Köszönjük!
11. Díjazás: A súlycsoportok 1-3. helyezettjei – korcsoportonként – éremdíjazásban
részesülnek.
12. Költségek: A részvétel költségeit a résztvevők, a rendezés költségeit a rendezők
biztosítják.
13. Egyéb:
- A versenyen előforduló vitás esetekben a verseny elnöke a helyszínen dönt.
- A verseny elnöke gondoskodik arról, hogy az eredmények a verseny befejezését
követően haladéktalanul eljussanak a Magyar Birkózó Szövetség honlapjának
szerkesztőségéhez.
- A verseny helyszínén elveszített tárgyakért, és az előforduló esetleges
sérülésekért a verseny rendezői felelősséget nem vállalnak.
- Az RG csarnok küzdőterére csak sport-, vagy tornacipőben szabad bemenni.
- Az RG csarnokban a dohányzás, valamint szeszesital árusítása és fogyasztása
tilos!
- A terem és az öltöző berendezéseit rendeltetésszerűen használják, rongálás
esetén mindenki köteles az általa okozott kárt megtéríteni!
14. A verseny helyszínen büfé üzemel.

Kaposvár, 2012. február 17.
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