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Diák II. szabadfogású országos bajnokság

Rendező Dorogi Nehézatlétikai Club

Időpont 2017. november 11. (szombat) 10.30.

Helyszín Dorogi Városi Sportcsarnok | 2510 Dorog, Iskola út 1.

Mérlegelés(ek) 2017. november 11. (szombat) 9.00-9.30 A verseny helyszínén + Orvosi Vizsgálat!

Súlycsoportok 23, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, + 69 kg

Korosztály(ok) Azok a 2006-07-ben született versenyzők, akik magyar állampolgárok, érvényes 
versenyengedéllyel és bejegyzett, versenyezhet sportorvosi pecséttel rendelkeznek, valamint a 
helyszíni orvosi vizsgálaton is átesnek. 

1) Magyar, illetőleg idegen állampolgársága mellett magyar állampolgársággal is 
rendelkező természetes személy sportoló abban az esetben vehet részt a bajnokságon, 
ha valamely hazai vagy külföldi sportszervezet igazolt versenyzője, érvényes 
versenyzési engedéllyel, valamint érvényes magyar vagy külföldi sportegészségügyi 
orvosi igazolással rendelkezik. 

2) A magyar állampolgárságot megfelelő módon igazolni kell. 

3) Az állampolgárság igazolására alkalmas okirat:  
– érvényes magyar személyazonosító igazolvány, vagy  
– érvényes magyar útlevél, vagy  
– érvényes állampolgársági bizonyítvány, vagy  
– egyéb honosítási okirat  
 
Magyar Igazolvány az állampolgárság igazolására nem alkalmas. 

Magyar sportszervezet által nem igazolt sportoló a versenyt megelőző három munkanappal 
köteles az igazoló okiratok valamelyike másolatát a Magyar Birkózó Szövetséghez postai vagy 
elektronikus úton megküldeni, az ily módon megküldött okirat eredetijét pedig a versenyt 
megelőző mérlegelésig bemutatni. Ennek hiányában a sportoló a versenyen nem indulhat. Az 
idegen nyelven kiállított okirat egyszerű magyar fordítását az okirat bemutatásával egyidejűleg 
csatolni kell.  
A bajnokságon csak azok a versenyzők vehetnek részt, akik a területi bajnokságokon 
részvételi jogot szereztek!



Nevezés Határidő: 2017.11.08. E-mail: mbsznevezesek  
@gmail.com 

Díj: 2 500,-Ft/fő

Lebonyolítás 3 szőnyegen az MBSZ szabályai szerint, a versenybírókat, titkárokat az MBSZ 
bíróbizottsága jelöli ki. Vitás esetekben a verseny elnöke a helyszínen dönt, óvásnak 
helye nincs.

Egyéb  
(díjak, felhívások, 
szálláslehetőségek, 
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 csak az eredményhirdetéskor kerül sor. A 
helyszínen büfé üzemel.


