
2013. évi Serdülő Fiú Kötöttfogású Országos Bajnokság 
 

KOZMA ISTVÁN  EMLÉKVERSENY 
 
 
 

1. Verseny célja: 
• Megemlékezni a Vasas egykori kiváló birkózójáról Kozma István Olimpiai 

Bajnokról 

• 2013.év Serdülő kötöttfogású Magyar Bajnoka cím elnyerése 

• Minősítő pontok megszerzési lehetősége a serdülő rangsorhelyezésekhez 

• A birkózó sport népszerűsítése. 
 
 
2. Verseny rendezője: a Vasas Sport Club Birkózó Szakosztálya, Game World Kft. 
 
 
3. Verseny helye és ideje: Vasas SC Edzőcsarnoka (1139. Budapest, Fáy u. 58.) 
 

• Mérlegelés:  2013.november 24.-én  8.30 – 9.30 óra között 
 

• Verseny kezdete: 2013. november 24.-én 10.30 órakor. 
 
4. Verseny résztevői:  

 
• 1998-99-ben születettek, illetve 2000-ben született versenyzők külön 

engedéllyel. 

• Magyar állampolgárok, rendelkeznek versenyzési engedéllyel érvényes 
sportolói kártyával és érvényes sportorvosi „ Versenyezhet” engedéllyel és a 
helyszíni orvosi vizsgálaton indulási engedélyt kapnak. 

•  Magyar igazolvánnyal csak abban az esetben lehet indulni, ha 
Magyarországon él, Magyarországon jár iskolába, Magyar egyesületben van 
leigazolva és más ország országos bajnokságán nem indul. 

•  Felhívjuk figyelmüket, hogy csak azok a versenyzők jogosultak indulni, akik 
az Országos Rangsorban kvalifikálták magukat! 

 
 

 5. Súlycsoportok: 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100, +100 kg 
Az alábbi ifjúsági súlycsoportok egykori kiváló Vasas birkózókról lettek elnevezve:
     

54 kg Kunszt Lajos 
69 kg Baráth Károly 

76 kg Deli József 
85 kg Piti Péter 

 
 



6. Verseny lebonyolítása: 3 szőnyegen, az MBSZ szabályai szerint. 
 
 
7. Versenybíróság: a Versenybíróságot az MBSZ Bíró Bizottsága  jelöli ki. 
 
 
8. Nevezési díj: minden bemérlegelt versenyző után 1.800.- Ft/fő, a helyszínen 
nevezőknek háromszoros díjat kell fizetni. 
 
Nevezési határidő: 2013.november 20. 
 
Nevezési cím: bodi.jeno.vasas@gmail.com címen vagy a +3670-9386554 telefon 
számon Bódi Jenőnél 
 
 
9. Díjazás: a súlycsoport 1-3. helyezettje éremdíjazásban részesül, a győztesek 
tiszteletdíjat vehetnek át. 
 
 
10. Költségek: a rendezés költségeit a rendezők, a részvétel költségeit a résztvevők 
fizetik. 
 
 
11. Egyéb: 

• A versenyen előforduló vitás esetekben a verseny elnöke a helyszínen dönt. 

• A verseny elnöke gondoskodik arról, hogy az eredmények a verseny 
befejezését követően haladéktalanul eljusson az MBSZ honlapjának 
szerkesztőjéhez. 

• A verseny helyszínén elvesztett tárgyakért a rendezőség felelősséget nem 
vállal. 

• A verseny során előforduló sérülésekért a rendezőség felelősséget nem vállal. 

• A verseny helyszínén büfé üzemel. 
 
 
 
 
Budapest, 2013-10-09. 
 
 
 
 
 
          Kacsó Tibor 
          szakosztály elnök 
           sk. 


