CENTENÁRIUMI
VÁGÓ – WÁGNER RÓBERT EMLÉKVERSENY
Ifjúsági kötöttfogású válogató birkózó verseny és
Felnőtt szabadfogású rangsorverseny
A Vasas SC Birkózó Szakosztálya 2012.-ben 100 éves, ez a verseny része a
Centenáriumi ünnepség sorozatnak.

1. Verseny célja:
• Megemlékezni a Vasas híres sportvezetőjéről, Vágó-Wágner Róbertről
• Megemlékezni a Vasas egykori kiváló birkózóiról
• Versenyzési lehetőséget biztosítani a felnőtt és kadet korcsoport részére
• Minősítő pontok megszerzési lehetősége a kadet rangsorhelyezésekhez
• A birkózó sport népszerűsítése.

2. Verseny rendezője: a Vasas Sport Club Birkózó Szakosztálya, Vágó-Wagner
Róbert Birkózósport Alapítvány az NCA támogatásával, Wagner család.

3. Verseny helye és ideje: Vasas SC Kézilabda csarnoka (1139. Budapest, Fáy u. 58.,
bejárat a Hajdú utcából)
• Mérlegelés: 2012. április 14.-én 17.00 – 18.00 óra között.
2012. április 15.-én 08.30 – 09.00 óra között
• Verseny kezdete: 2012. április 15.-én 10.00 órakor ünnepélyes megnyitóval.

4. Verseny résztevői:
•
•
•
•
•

Ifjúsági kötöttfogás:1995-96-ban születettek, illetve 1997-ben született
versenyzők külön engedéllyel.
Felnőtt szabadfogás: 1994 és előbb született versenyzők
Magyar állampolgár, aki versenyzési engedéllyel rendelkezik, melyben
érvényes sportolói kártya, valamint sportorvosi engedély van.
Magyar igazolvánnyal rendelkezik és érvényes sportolói engedélye van.
Külföldi versenyző útlevéllel.

Súlycsoportok
ifjúsági: 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100, +100 kg +1 kg súlyengedmény
felnőtt: 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 kg + 2 kg súlyengedmény

Az alábbi ifjúsági súlycsoportok egykori kiváló Vasas birkózókról lettek elnevezve:
54 kg Kunszt Lajos
69 kg Baráth Károly
76 kg Deli József
85 kg Piti Péter

6. Verseny lebonyolítása: 3 szőnyegen, az MBSZ szabályai szerint.

7. Versenybíróság: a Versenybíróságot az MBSZ Bíró Bizottsága jelöli ki. A verseny
Elnöke gondoskodik arról, hogy az eredmények a verseny befejezését követően
haladéktalanul eljussanak a Magyar Birkózó Szövetség honlapjának
szerkesztőségéhez
8. Nevezési díj:

2.000.- Ft.

9. Díjazás: a súlycsoport 1-3. helyezettje éremdíjazásban részesül, a győztesek
tiszteletdíjat vehetnek át.

10. Költségek: a rendezés költségeit a rendezők, a részvétel költségeit a résztvevők
fizetik.
11. 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.
• Szállás: Prémium Apartman Hotel 1139.Bp.Országbíró u.44-46. Kapcsolattartó
Tésy János:+3620-9592293

Budapest, 2012-02-28.

Kacsó Tibor
szakosztály elnök
sk.

