
 

 

Diák I. Kötöttfogású rangsorverseny 

Szigetvár 
 
 

A verseny célja: a birkózás népszerűsítése, kötöttfogású birkózók részére 

versenyzési lehetőség 

 

A verseny helye és ideje: 

Helye: Városi Sportcsarnok (Szigetvár, Olay Lajos utca) 

Ideje: 2013. október 26. (szombat) 

 

Mérlegelés: 2013. október 26.-án 8:30-9:30 óra között a verseny helyszínén 

 

Versenykezdés: 2013. október 26.-án 10:30 óra 

 

A verseny rendezője: 

Dél-Zselic Se Szigetvár 

 

A verseny résztvevői: Azok a versenyzők, akik 2000-2001-ben születtek, 

valamint azok a versenyzők, akik 2002-ben születtek, külön  szülői engedéllyel 

rendelkeznek magyar állampolgárok, érvényes versenyzési engedéllyel, érvényes 

sportolói kártyával és 6 hónapnál nem régebbi sportorvosi „Versenyezhet” 

engedéllyel rendelkeznek. 

 



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

 

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

rendelkezése alapján 3-szoros díjat fizetnek!!! A nevezéseket 2013. október 23-

ig a tomsicsistvan@citromail.hu e-mail címre kérjük elküldeni, szíveskedjenek. 

 

Versenybíróság: A versenybíróságot az MBSZ Bizottsága jelöli ki. 

 

Díjazás: A súlycsoport első három helyezettje éremdíjazásban, a 

csapatverseny I-III. helyezettje, tiszteletdíjban részesül.  

 

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: 

Minden vitás esetben a Versenybíróság dönt!  

A verseny helyszínén és az öltözőkben elhelyezett tárgyakért, a versenyen 

előforduló esetleges sérülésekért a rendezők felelősséget nem vállalnak. A 

helyszínen büfé üzemel, ám a verseny helyszínén a dohányzás illetve alkohol 

fogyasztása TILOS! A verseny elnöke gondoskodik arról, hogy az eredmények a 

verseny befejezése után minél előbb eljussanak a szövetség honlapjának 

szerkesztőihez. 

 

 

Amerikai kulcs és a tüdő újra szabályos fogás!!! 

 



Szállás: 

Kumilla Hotel (7900 Szigetvár, Olay Lajos utca 6.) - a sportcsarnok mellett 

található 

Tel: 06-73-510-289, 06-73-510-288 Fax: 06-73-312-150 

 

Hotel Oroszlán (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 2.) – kb. 100 méter a 

sportcsarnoktól 

Tel: 06-73-310-116 Fax: 06-73-510-382 

 

Lenzl Panzió (7900 Szigetvár, József Attila utca 63.) 

Tel/Fax: 06-73-413-045, 06-20-380-06-69 

 

 

 

 

 

 

Szigetvár, 2013. október 3. 

 

 

………………………………………. 

Tomsics István  

vezető edző 


