Kaposvári Sportiskola
Birkózó szakosztály

7400, Kaposvár Virág u. 32.
e-mail: kasi2@sportiskola.t-online.hu, Tel./ Fax: +36-82/511-431, www.kasi.hu

2010. évi Diák II., Diák I., Serdülő kötöttfogású Nyugat-Magyarország
területi birkózó bajnokság KASI-Intersport kupa
versenykiírása

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-ra.
• Versenyzési lehetőséget biztosítani a Diák II., Diák I., Serdülő korcsoport számára.
• Minősítő pontok megszerzési lehetősége a Diák II., rangsorhelyezéshez.
• Felkészülés biztosítása a Diák II., Diák I., Serdülő országos bajnokságokra.
• A birkózó sport népszerűsítése.
2. A versenyrendszer szervezője:
A Magyar Birkózó Szövetség és a Területi felelősök.
3. Verseny rendezője:

Kaposvári Sportiskola,
Kaposvári USE,
Somogy megyei Birkózó Szövetség

4. Verseny helye és ideje: Kaposvári Egyetem, 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
• Mérlegelés: 2010. november 6. (szombat) 08.00 - 09.00 óra között a verseny helyszínén
(három mérlegen-korosztályonként 1 mérleg)
•

Verseny kezdete: 2010. november 6. 10.00 órakor.

5. Résztvevők:
Nyugat-Magyarország: Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Vas, Zala,
Somogy, Baranya, Tolna megye
Diák II.:

1999-2000-ben születettek és a 2001-ben születettek külön engedéllyel.

Diák I.:

1997-98-ban születettek. A ’99-ben születettek NEM indulhatnak!

Serdülő.:

1995-96-ban születettek. A ’97-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 a saját mért súlyukban!
A kettős egyesületi névhasználattal rendelkező versenyzők, csak a sportkönyvükben első
helyen szereplő klub színeiben indulhatnak!
Magyar Igazolvánnyal csak abban az esetben lehet indulni, ha a 2009. május 6-án érvénybe
lépett kivételi szabályoknak megfelelnek. (Magyarországon jár iskolába, Magyarországon él,
magyar egyesületben van leigazolva, más ország országos bajnokságán nem indul.)

7. Az országos döntőn való részvétel feltétele a Diák II. korcsoportban:
A különböző területekről a Diák II. korcsoportban súlycsoportjaikban indulók létszámának
arányában lehet feljutni a következők szerint:
Indulók száma:
Feljutók száma:
1–5
1–3
6–8
4
9 – 12
6
13 – 17
8
18 –
10
A Diák II. korcsoportban induló versenyzők az országos döntőn csak abban a súlycsoportban
versenyezhetnek, ahol a területi döntőn a jogot megszerezték. A döntőn való részvételre semmilyen
egyéb jogcímen nem lehet engedélyt kapni!
8. Az indulás feltételei:
Minden korcsoportban a leigazolt versenyzők a Magyar Birkózó Szövetség versenyzési
engedélyével és az abban bejegyzett „Versenyezhet” vagy „Alkalmas” sportorvosi engedéllyel
indulhatnak.
9. A versenysorozat lebonyolítása:
A területi döntő három szőnyegen kerül megrendezésre.
(Egy- egy korcsoport egy –egy szőnyegen.)

Lebonyolítása a Magyar Birkózó Szövetség érvényben lévő szabályai szerint, valamint az
MBSZ Elnöksége által jóváhagyott szabályok szerint történik.

Diák II. korcsoportban az emelés tilos!!!

10. Nevezési díj:

Diák II., Diák I., Serdülő. kcs.: 1.800.- Ft.

Nevezés: nevezési lapon 2010. november 3-ig!
A nevezést az alábbi címre kérjük megküldeni: kaposwrestling@citromail.hu !!!
Az a szakosztály, amely a nevezési kötelezettséget elmulasztja, a kiírt nevezési díj
három szorosát kell, hogy fizesse! (5.400 – Ft/fő)
Helyszínen nevezett versenyzők nevezési díja: 5.400 - Ft/fő
11. Díjazás: a súlycsoportok 1-3. helyezettjei – korcsoportonként - éremdíjazásban részesülnek, a
győztesek tiszteletdíjat vehetnek át.

12. Költségek: A részvétel költségeit a résztvevők, a rendezés költségeit a rendezők fizetik.

13. Egyéb:
• A versenyen előforduló vitás esetekben a verseny elnöke a helyszínen dönt.
• A verseny helyszínén elvesztett tárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal!
• A verseny során előforduló sérülésekért a rendezőség felelősséget nem vállal!
• A verseny helyszínén büfé üzemel, a verseny helyszínén alkohol fogyasztása TILOS!!!

Kaposvár, 2010. október 19.
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