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Diák I. szabadfogású otszágos bajnokság
II. Klauz László emlékgála
Rendező

Győri Atlétikai Club, Győr Városa

Időpont

2016. december 4. (vasárnap) 10:30 óra

Helyszín

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ (Győrszentiván) 9 11 Győr, Váci Mihály u. 3.

Mérlegelés

2016. december 4. (vasárnap) 9:00-9:30

Súlycsoportok 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, + 85 kg

Korosztály

Nevezés

Azok a versenyzők, akik 2003-2004-ben születtek, valamint a 2005-ben születettek külön
engedéllyel. Magyar állampolgárok, érvényes versenyzési, valamint „versenyezhet” pecséttel
ellátott orvosi engedéllyel rendelkeznek, és kiharcolták az országos bajnokságon indulás jogát.
Magyar igazolvánnyal csak abban az esetben lehet indulni, ha Magyarországon él, és jár
iskolába, magyar egyesület igazolt versenyzője, és más ország bajnokságán nem indul.

Határidő:

2016. 11. 30.

E-mail:

mbsznevezesek
@gmail.com

Díj:

2 000 Ft

FIGYELEM: A nevezéseket a szövetségnek csak úgy áll módjában elfogadni, ha az névvel és a
tervezett súlycsoporttal van ellátva!
Határidőn túli nevezés esetén háromszoros összeget kell fizetni!
Lebonyolítás

Három szőnyegen az UWW szabályai szerint, a versenybírókat, titkárokat az MBSZ
bíróbizottsága küldi ki.

Egyéb
(díjak,
felhívások,
szálláslehetősé
gek, belépő,
büfé…stb)

Díjazás: Súlycsoportonkénti első három helyezettjei érem díjazásban részesülnek, valamint a
súlycsoportok első helyezettjei és a csapatverseny 1-3 helyezettjei tiszteletdíjat kapnak. A díjak
átadására kizárólag a díjátadó ünnepség keretén belül kerül sor. Egyéb: Vitás esetekben a
versenybíróság elnöke a helyszínen dönt. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A
rendezőség a verseny helyszínén elvesztett tárgyakért felelősséget nem vállal. Kérjük a
résztvevőket, hogy ügyeljenek a sportemberhez méltó magatartás, valamint a higiénia alapvető
szabályainak betartására! A birkózó szőnyegen kizárólag versenyzők, edzők, bírók és az ápoló
személyzet tartózkodhat! Étkezés: A helyszínen büfé üzemel. Felhívás: A verseny helyszínén a
dohányzás illetve az alkohol fogyasztása TILOS !

