VERSENYKIÍRÁS
Serdülő kötöttfogású birkózó rangsorverseny s egyben
tiszteletdíjas VATAI LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY
A verseny célja:

- versenyzési lehetőség biztosítása, minősítő pontok megszerzésére,
- emlékezés a kalocsai születésű Vatai László válogatott birkózóra,
olimpikonra és a kiváló edzőre,
- a sportág népszerűsítése.

A verseny időpontja: 2010. október 23. (szombat) 10.00 óra.
A verseny helye:

Kalocsa Városi Sportcsarnok. Martinovics u. 2.

Mérlegelés:

a verseny helyszínén 2010.10. 22-én 18.00 – 18.30 és
23-án 08.30 – 09.00 között.

A verseny rendezői: - a Kalocsai Sport Egyesület,
- Kalocsa Város Önkormányzata,
- a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt,
- a Vatai család,
- a „Vatai László” baráti társaság.
A verseny résztvevői: az 1995 – 96-ban születettek és az 1997-ben születettek külön
engedéllyel, akik érvényes MBSZ versenyzési és sportorvosi
engedéllyel rendelkeznek és a helyszíni orvosi vizsgálaton indulási
engedélyt kapnak.
Súlycsoportok:

35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, +85 kg

A verseny lebonyolítása: 3 szőnyegen a MBSZ érvényben lévő szabályai szerint.
A versenybírókat, illetve a titkárokat a MBSZ bírói bizottsága
jelöli ki. A mérkőzéseken előforduló vitás esetekben a verseny
elnöke dönt.
Díjazás:

Nevezés:

Nevezési díj:

- az I – III. helyezettek érem díjazásban részesülnek,
- a súlycsoportok győztesei tiszteletdíjat kapnak.
nevezni a súlycsoportokban indítani kívánt versenyzők számát
2010.október 20-ig a kalocsaise@freemail.hu e-mailra kell.
1.800,-Ft/fő
Aki későn nevez az a nevezési összeg 3 szorosát 5400,-Ft/fő
kell,hogy fizesse.
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Költségek:

a rendezés költségeit a rendező szervek, a részvétel költségeit
a résztvevők fizetik.

Egyebek:

: - a verseny helyszínén és az öltözőben hagyott értéktárgyakért,
a versenyen előforduló esetleges sérülésekért a rendezők felelősséget nem vállalnak.
- a helyszínen büfé üzemel.
- kollégiumi szállást tudunk biztosítani 2.500,-Ft –ért, a verseny
helyszínétől 100 méterre.
Szállásra az igényt 2010. október 19.-ig kérjük leadni !!
-a versennyel kapcsolatos információ kérhető a kalocsaise@freemail.hu
e-mailen, vagy az egyesület 06/78/461-672-es telefonszámán

Kalocsa. 2010.szeptember 27.

Simita Zsolt
Magyar Birkózó Szövetség

Kőszegi Ferenc
Kalocsai SE elnöke

