Tájékoztató és javaslat a birkózó szőnyeg igénylésekkel és használatba adással
kapcsolatban

Az októberi világbajnokság megrendezéséhez az UWW-től kapott Taishan verseny és edző birkózó
szőnyegek megérkeztek. Ez lehetővé teszi, hogy a központi edzőtáborokban Tatán, Mátraházán és a
Körcsarnokban is folyamatosan lecserélhetjük az ott lévő szőnyeg garnitúrákat. Az így felszabaduló
használt szőnyegekre pályázatot írtunk ki az egyesületek részére, melyre 37 egyesület jelentkezett.
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A központi edzőtáborokban a szőnyeg garnitúrák az NSK és részben a Magyar Birkózó Szövetség
tulajdonában vannak.
Ahhoz, hogy a szőnyegek egyesületeinknek, szakosztályainknak használatba átadásra kerüljenek első
lépésben az NSK-nak kell átadnia szőnyegek használati vagy tulajdonjogát az MBSZ részére. Az NSK-val
az egyeztetés az átadásról megkezdődött, az folyamatban van. Ennek megfelelően első ütemben
felszabaduló az MBSZ tulajdonában lévő szőnyegek átadására lesz lehetőségünk a világbajnokság után,
november hónapban.
A használt szőnyegek állapotát felmértük és megállapítottuk, hogy sok esetben a szőnyeg szeletek
olyan mértékűen el vannak használódva, hogy azok korlátozottan csak fiatalabb korcsoportok
edzéseire alkalmasak. A versenyszőnyeg méretű és minőségileg is megfelelő garnitúrákat
összeválogatva olyan szakosztályoknak kívánjuk használatba átadni, ahol a rendszeres edzés és
versenyen rendezési feltételek, valamint a sportlétesítmény fejlesztési programban az újonnan épített
és felújított birkózó csarnokok és termek felszereltség biztosítása azt megkívánja.
A használatba adásokat több ütemben tervezzük. Először az egész garnitúrák plusz takaró, majd azt
követően a használható szőnyeg elemek és takarók kerülnek átadásra.
Első lépésben az alábbi 4 klubnak javasoljuk versenyméretű teljes garnitúra és takaró használatba
adását:
Dorogi NC, Erzsébeti SMTK, NIKÉ SE Váci csoport, Pécsi EAC
A második lépésben történő használatba adásra az elnökség következő ülésére készítünk javaslatot.
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