VERSENYKIÍRÁS

2012. évi Diák II., Diák I., Serdülő szabadfogású területi birkózó bajnokság
Pest és Fejér megye
1. A versenyrendszer célja
- a Terület Bajnoka cím elnyerése.
- az utánpótlás-nevelés és kiválasztás lehetőségeinek bővítése, sikerélmény
biztosítása, indulási jog megszerzése a Diák II. ob-re, a birkózósport népszerűsítése.
2. A verseny szervezője: a RESTART CVSE TS INTEGRÁL birkózószakosztálya
3. A verseny helyszíne: Cegléd, Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző
Iskola. Széchenyi u.16. (a Városi Sportcsarnok mögött; bejárat
a Deák utcából)
4. A verseny időpontja: 2012. március 31. 10.00 óra
Mérlegelés:
március 31. 8.30-9.00
5. Résztvevők
Diák II. - 2001-2002-ben születettek és a 2003-ben, születettek külön engedéllyel.
Diák I. - 1999-2000-ben születettek. A 2001-ben születettek nem indulhatnak!
Serdülő - 1997-98-ban születettek. A 99-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, de 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,
súlycsoportonként
Indulók száma:
Feljutók száma:
1–5
1–3
6–8
4
9 – 12
6
13 – 17
8
18 –
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.

Diák I. és serdülő korosztályban határon túliak is indulnak. Estlegesen megszerzett
érmeiket megkapják, de helyezésük nem számít bele a szakosztályi pontversenybe, ott
helyezésük törlésre kerül.
8. Az indulás feltételei
- Minden korcsoportban a már leigazolt versenyzők a Magyar Birkózó Szövetség
versenyzési engedélyével, és az abba bejegyzett „Versenyezhet” vagy „Alkalmas”
sportorvosi engedéllyel indulhatnak.
9. A verseny lebonyolítása:
Három szőnyegen, az MBSZ szabályai szerint ( Diák II. korcsoportban az emelés
tilos.)
10. Nevezés és nevezési díj:
A versenyre korcsoportonkénti létszámot kell nevezni, legkésőbb március 28-ig :
szucs.birkozas@gmail.com, vagy telefonon: 06-70-336-1006
Nevezési díj: 1.800 Ft/fő minden bemért versenyző után. A késve, vagy a helyszínen
nevezőknek: 5.400 Ft/fő
11. Díjazás: A súlycsoportok első három helyezettje éremdíjazásban, a csapatverseny IIII. helyezettje és a legtöbb tusgyőzelmet elért versenyző, valamint a legtechnikásabb
nem ceglédi versenyző tiszteletdíjban részesül.
12. Egyebek: A versenyen mindenki saját felelősségére indul, az öltözőben, vagy a
verseny színhelyén elvesztett tárgyakért nem vállal felelősséget a rendezőség.
A verseny elnöke gondoskodik arról, hogy az eredmények a befejezés
után mielőbb eljussanak a szövetség honlapjának szerkesztőihez.

Cegléd, 2012. február 29.
CEGLÉDI VSE

RESTART
Birkózó Szakosztály

