
 
 

2013. évi Serdülő Kötöttfogású Rangsorverseny 
 

A verseny célja: a birkózás népszerűsítése, kötöttfogású birkózók részére 

versenyzési lehetőség 

 

A verseny rendezője és szervezője: ESMTK 

 

A verseny ideje:   2013.10.19. szombat  

 

A verseny kezdete:  2013.10.19. 10.30-órakor 

 

Mérlegelés:   2013.10.19. 8.30-9.30-ig a verseny helyszínén  

 

Verseny helyszíne: Kruj Iván Sportcsarnok Bp.1202, Mártírok Útja 205. 

 

A verseny résztvevői: Azok a versenyzők, akik 1998-1999-ben születtek, 

valamint azok a versenyzők, akik 2000-ben születtek, külön orvosi, és szülői 

engedéllyel rendelkeznek, magyar állampolgárok, érvényes versenyzési 

engedéllyel, érvényes sportolói kártyával és 6 hónapnál nem régebbi sportorvosi 

„Versenyezhet” engedéllyel rendelkeznek. 

 

Súlycsoportok: 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85 kg, 100 kg, +100 kg 

 

Nevezési díj: 1800 Ft/fő, késve nevezők, illetve nem nevezők az MBSZ 

rendelkezése alapján 3-szoros díjat fizetnek !!! A nevezéseket 2013. október 

16-ig az esmtk@esmtkbirkozas.hu e-mail címre kérjük elküldeni, szíveskedjenek 

vagy 06-1-431-7126 fax számra. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Díjazás: A súlycsoportonkénti első három helyezett érem díjazásban 
részesülnek. A csapatverseny 1-3 helyezettjei serleget kapnak. A díjak átadására 
kizárólag a díjátadó ünnepség keretén belül kerül sor. Dobogóra egyesületi 
szerelésben vagy piros birkózó mezben léphet fel a versenyző. 
 
A verseny lebonyolítása az érvényben lévő MBSZ szabályok szerint történik. A 
küzdelmek 3 szőnyegen zajlanak. Vitás esetekben a versenybíróság elnöke a 
helyszínen dönt. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 
 
Egyéb: 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 ápoló személyzet tartózkodhat! 
A versenyzők részére biztosított helyen csak az érkezéskor kiadott 
engedéllyel rendelkező edző vagy kísérő tartózkodhat. Versenyzők, szülők, 
edzők részére étkezésre külön helyet biztosítunk, lelátón és egyéb más helyen 
étkezni szigorúan TILOS! A helyszínen szolgálatot teljesítő biztonsági őrök 
esetleges kéréseit kérjük, mindenki tartsa tiszteletben. A verseny elnöke 
gondoskodik arról, hogy az eredmények a verseny befejezése után minél előbb 
eljussanak a szövetség honlapjának szerkesztőihez. 
Kérjük az edző kollégákat, szíveskedjenek a szülők figyelmét felhívni, hogy 
az Iskola területén SZIGORÚAN TILOS A DOHÁNYZÁS! A bejárattól 5 
méterre lehet dohányozni! 
 
Amerikai kulcs és a tüdő újra szabályos fogás!!! 
 
Étkezés: a verseny helyszínén büfé üzemel 
 
Szálláslehetőség:  

Hotel Oswaldo 1201 Budapest, Vörösmarty u. 44. Telefon: 06-1-283-0883 fax.: 
06-1-421-5468 e-mail.: hoteloswaldo@yahoo.de 

Valéria Panzió 1205 Budapest, Valéria u. 67. tel.: 06-1-285-0666, e-mail: 
hunyadipanzio@hunyadipanzio.hu 

Hotel Omnibusz *** Budapest, Üllői út 108. 
Telefon: 0036 1/263-0794 Fax: 0036 1/263-1163 
E-mail: hotelomnibusz@mail.datanet.hu 
Url: www.omnibuszhotel.hu 

HUNGUEST HOTEL PLATÁNUS * * * Budapest, Könyves Kálmán krt. 44. 
Szobafoglalás telefon munkaidőben: +36-1-8012100 

Egyéb elérhetőség: Losonczi Ottó 0670/940-60-22, vagy fax: 431-71-26. 
 
Budapest, 2013. július 25.      Losonczi Ottó 
        Szakosztály Elnök 


