U 23-as kötöttfogású országos bajnokság
II. Szigetvár kupa
A verseny célja: versenyzési lehetőség biztosítása, az U 23-as kötöttfogású
magyar bajnoki cím elnyerése.
A verseny időpontja: 2012. március 15. (csütörtök) 11.30 óra
A verseny helyszíne: Szigetvár, Városi Sportcsarnok (7900 Szigetvár, Olay L.
utca 6.)
A verseny rendezője: Dél-Zselic SE Szigetvár
Mérlegelés: 2012. március 14. (szerda) 18.00-18.30 óra a verseny helyszínén
2012. március 15. (csütörtök) 10.00-10.30 óra a verseny helyszínén
Súlycsoportok: 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 kg. Súlyengedmény nincs!
A versenyen indulhatnak:
• 1989-94-ig születettek; ’95-ben születettek külön engedéllyel.
• Magyar állampolgár, versenyzési engedéllyel, amelyben érvényes sportolói
kártya és sportorvosi engedély szerepel.
• Magyarigazolvánnyal rendelkező versenyző, aki Magyarországon jár iskolába,
Magyarországon él, magyar egyesületben van leigazolva, más ország országos
bajnokságain nem vesz részt.
• Akik a helyszíni orvosi vizsgálaton indulási engedélyt kapnak
A verseny lebonyolítása: két szőnyegen, az MBSZ szabályai szerint. A
versenybíróságot az MBSZ bíróbizottsága jelöli ki.
Díjazás: a súlycsoportok I-III. helyezettjei éremdíjazásban, az I. helyezettek
tiszteletdíjban részesülnek. A csapatverseny I-III. helyezettje tiszteletdíjat kap.
(Az I-V. helyezettek eredménye alapján számítjuk ki a csapateredményeket:
7,5,4,4,2,2)
Költségek: A rendezés költségeit a rendezők, a részvétel költségeit a résztvevők
fizetik.
Nevezési díj: Előzetesen nevezett versenyzők nevezési díja: 2.500 Ft/fő
Az a szakosztály, amely a nevezési kötelezettséget elmulasztja, a kiírt nevezési
díj 3 szorosát kell, hogy fizesse. Helyszínen nevezett versenyzők nevezési díja:

7.500 Ft/fő. A nevezéseket 2012. március 12. (hétfő) éjfélig kell leadni emailben a Dél-Zselic SE-nél.
E-mail cím: tomsicsistvan@citromail.hu
Egyéb rendelkezés
A verseny elnöke gondoskodik arról, hogy az eredmények a befejezés után egy
órán belül eljussanak a szövetség honlapjának szerkesztőihez.
Szállás
Kumilla Hotel (7900 Szigetvár, Olay Lajos utca 6.) - a sportcsarnok mellett
található
Tel: 06-73-510-289, 06-73-510-288 Fax: 06-73-312-150
Hotel Oroszlán (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 2.) – kb. 100 méter a sportcsarnoktól
Tel: 06-73-310-116 Fax: 06-73-510-382
Lenzl Panzió (7900 Szigetvár, József Attila utca 63.)
Tel/Fax: 06-73-413-045, 06-20-380-06-69

Szigetvár, 2012. február 15.

