Püspökladányi Birkózó Klub
Tel.: 06-70-384-7899, e-mail: birkoladany@freemail.hu

2012. évi területi serdülő, diák I., diák II. korcsoport,
meghívásos gyermek szabadfogású nemzetközi bajnokság

Bihari Lajos-emlékverseny
A verseny célja: a kiváló sportember emlékének ápolása
a diák II. korcsoportban indulási jog kivívása az országos
bajnokságra
a területi bajnoki cím elnyerése
a birkózás népszerűsítése
A verseny védnöke:

Dombi Imréné polgármester

A verseny ideje:
helye:

2012.03.31., szombat
Városi Sportcsarnok, Püspökladány (Petőfi u. 67.)

Mérlegelés : a verseny színhelyén , 03.31. 8.30-tól 9.00-ig.
A verseny kezdete:

03.31.. 10,00.óra.

A verseny lebonyolítása : 2 szőnyegen, az MBSZ érvényben lévő szabályai
szerint történik,
A verseny elnöke: Berde László, a Hajdú-Bihar Megyei Birkózó Szakszövetség
elnöke
Elnökhelyettes: Tóth János
Titkár:
Mester Lajos, Pércsi Imre
Bírók:
a helyszínen kérjük fel
A verseny résztvevői: Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, SzabolcsSzatmár és Hajdú-Bihar megye
Gyermek I. korcsoport (2003-2004-ben születettek):
20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 46, +46 kg (10)

Diák II. fiú (2001-2002–ben születettek, 2003-ban születettek külön
engedéllyel):
26, 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, +69 kg (13)
Diák I. fiú (1999-2000-ben születettek):
29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, +76 kg (13)
Serdülő fiú (1997- 1998-ben születettek,)
35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, +85 kg (12)
Kadet fiú (1995-96): 58kg, 63kg, 76kg
Leány (2001-02-03): 28 kg, 37 kg, 40 kg
Leány (1999-2000) 34 kg, 37 kg, 49 kg, 52 kg
Leány (1997-98): 40 kg, 56 kg
Leány (1995-96): 43 kg
Az indulás feltételei:
- magyar vagy külföldi állampolgár, aki érvényes versenyzői engedéllyel
rendelkezik, amelyben érvényes sportorvosi és versenyzői kártya van
- magyarigazolvánnyal rendelkezik, és érvényes sportolói engedélye van
- külföldi állampolgár útlevéllel
- a diák II. korcsoportban csak magyar állampolgárok indulhatnak
Nevezési díj: 1800.Nevezési határidő: 2012. március 24. (csak az indulók számát kérjük)
Helyszíni nevezés: háromszoros díj!
Nevezni lehet: birkoladany@freemail.hu, vagy 70-384-7899 telefon
Díjazás:

- az első három helyezett– éremdíjazás
- az első három helyezett csapat – kupadíjazás
- a csapatverseny (7-5-4-2) kiszámítása a SERDÜLŐ korosztály
eredménye alapján
Költségek: A részvétel költségeit a résztvevők, a rendezés költségeit a rendezők
biztosítják
Az Országos Bajnokságra való továbbjutás feltételei (Diák II.)
Indulók száma:
Feljutók száma:
1-4 főnél
1-3
5-6
4
7-8
5
9-12
6
13-15
7 – a két csoport 1-3. helyezettje és a legjobb 4.
16-18
8 – a négy csoport 1-2. helyezettje.
1910. – a négy csoport 1-2. helyezettje és a két legjobb 3.

Egyebek
- az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a rendezőség felelősséget nem
vállal
- a csarnok küzdőterén csak sportcipőben lehet tartózkodni! (Nem utcai
cipőben!)
- a sportcsarnokban büfé üzemel
- a verseny elnöke gondoskodik arról, hogy az eredmények egy órán belül
eljussanak az MBSZ honlapjának szerkesztőihez.

Püspökladány, 2012.02.15.

Szabó Csaba
szakosztályvezető

Berde László
H-B. m-i Birkózó Szöv. elnök

