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Mint sok minden más,  a birkózó sportágban is több minden megváltozott az 
utóbbi időkben. 
Nevezetesen az orvosi engedélyek és az induláshoz szükséges vizsgálatok egy 
egységes UWW fejléccel ellátott nyomtatványok lehetnek kizárólag, ezért kérek 
mindenkit, hogy a mellékletben található orvosi űrlapokat kinyomtatva  vigye a 
sportorvosához. 
 
Az 1-3 oldalt kell a magyar orvosnak kitölteni illetve az ott szereplő 
vizsgálatokat elvégezni  és a 4. oldal üresen marad, da azt is mindenki hozza 
magával a v.b.-re és a 4. oldal a verseny színhelyén lévő  hivatalos UWW orvos 
tölti ki, illetve érvényesíti az első 3 lapot.  
 
Az orvosi időpontja nem lehet régebbi 1 hétnél, így mindenki úgy intézze, 
hogy a megfelelő dátum kerüljön ezekre a lapokra. 
A mellékletben találtok még egy magyar nyelvű fordítást az 1-4 oldalakról , így 
jobban el tudtok igazodni , hogy milyen vizsgálatok szükségesek. 
 
Kérek mindenkit, hogy ezt vegye komolyan nehogy az indulást fenyegesse. 
A Magyar Birkózó  Szövetség a tavalyi évben  hasonló „veterán forrással” . 
Úgyhogy ebből fogunk gazdálkodni  és a korábbi évekhez hasonló formában 
próbáljuk az anyagiakat elosztani. 
 
Nagyon fontos és kérek mindenkit hogy az indulásának időpontját és a vissza 
utazás időpontját is tudassa velem egy válasz e-mailban, továbbá, hogy ki 
milyen módon utazna ki a versenyre  !  
 
A melléklet egy további csatolmánya ismerteti pontosan a v.b. programját és 
lebonyolítását , ami kötöttfogással kezd és ez alapján mindenki  kialakíthatja 
kategóriájának megfelelően a kiutazás és a visszajövetel időpontját !  
 
A kötelező akkreditáció 3 nap , mivel a kötött és a szabad  külön más 
helyszínen és más időpontban lesz. 
 
Szeptember 28.-30.  Szkopje Macedónia szabadfogás  
Október 5.-7- Perm Oroszország kötöttfogás  
 
Oroszországba kötelező vízum kell ezt mindenki időben intézze, csakúgy 
mint a repülőjegyeket! Ezért szépen kérek mindenkit, hogy miután átolvasta a 
programot  feltétlen jelezzen vissza, hogy mi módon kíván utazni pontosan 
megjelölve az indulás és az visszaindulás dátumát. 



Az akkreditáció 1 napra 140 Svájci frank , ami a szállást, 3-szori étkezést és a 
hotel és a versenyszínhely közötti szállítást foglalja magába.  

UWW licensz kártyák időben el lesz juttatva az indulókhoz  ami az indulás 
feltétele , valamint feltétel egy érvényes útlevélés a már említett 1 hétnél nem 
régebbi orvosi papírok.  
De ezenkívül természetesen mindenki a saját egyesületében próbáljon minél 
jobban felkészülni.  
Még egyszer nagyon várom a visszajelzéseket az utazás módjáról és az 
indulási illetve visszaindulási időpontokról. 
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