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Rendező Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület 
 

Időpont 2015. március 14.   10 óra 
 

Helyszín Pestszentimrei Sportkastély, 1181 Bp. Kisfaludy u.33/c 
 

Mérlegelés 2015. március 14. szombat 08.00-09.00-ig 
 

Súlycsoportok Leány II.-III. korcsoport: 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 65, + 65 kg 

(súlyengedmény nincs) 
Leány III.-IV. korcsoport: 37, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, + 65 kg            

(Súlyengedmény nincs) 
 

Korosztály Leány II.-III. korcsoport: 2003-2004-2005-ben születettek. A 2006-ban születettek nem 

indulhatnak. 

Leány III.-IV. korcsoport: 2000-2001-2002-ben születettek. A 2003-ban születettek nem 

indulhatnak. 

Mindkét korcsoportban, akik Magyar állampolgárok, érvényes versenyzési engedéllyel, 

érvényes sportolói kártyával és 6 hónapnál nem régebbi sportorvosi „versenyezhet” 

engedéllyel rendelkeznek, és a helyszíni orvosi vizsgálaton indulási engedélyt kapnak. A 

még nem leigazolt diákok az iskolájuk által kiállított diákigazolvánnyal, és olyan orvosi 

igazolással, amelyben az szerepel, hogy „Diákolimpián birkózás sportágban indulhat, 

„Alkalmas” bejegyzés szerepel. 

Akik diákigazolvánnyal indulnak, azoknak szükséges az iskolájuk igazolása életkorukról, 

igazgatói vagy helyettesi aláírással, pecséttel ellátva.  

Minden résztvevő köteles iskolája nevét szerepeltetni a versenyjegyző-könyvben. 
 

Nevezés 
Határidő: 

 

március 11. 
E-mail: 

kuruczi77@gmail.com, 

vagy +36-20/314-2386  
Díj: 

2000 Ft 

(Helyszíni: 3x-os) 

 

 

 

Lebonyolítás Az MBSZ szabályai szerint három szőnyegen. 

Leány II-III. és III-IV. korcsoportos 

diákolimpia

 

Pestszentimrei Birkózó Sport Egyesület 

1188 Budapest, Ady Endre út 46-48. 
                   Tel: 06-20-314-2386  

              e-mail: kuruczi77@gmail.com 

mailto:kuruczi77@gmail.com


 

Sajtó A verseny elnöke gondoskodik arról, hogy a pontos eredmények (súlycsoportok létszámai 

és helyezettjei, valamint a csapatpontverseny eredménye) a verseny napján, 20 óráig a 

szövetség honlapjának szerkesztőjéhez eljussanak! 

Utánpótlás: danieltollar@gmail.com  |  Felnőtt: szeki.bt@upcmail.hu 

 

Egyéb 
(díjak, felhívások, 

szálláslehetőségek, 

belépő, büfé…stb) 

A verseny fővédnöke: ifj. Növényi Norbert olimpiai bajnok. 

Minden korcsoport súlycsoportonkénti első három helyezettjei érem díjazásban 

részesülnek, valamint a súlycsoportok első helyezettjei tiszteletdíjat kapnak. A díjak 

átadására kizárólag a díjátadó ünnepség keretén belül kerül sor. 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!  

Kérjük az edző kollégákat, szíveskedjenek a szülők figyelmét felhívni, hogy a 

Sportkastély területén SZIGORÚAN TILOS A DOHÁNYZÁS! 

Étkezés: a verseny helyszínén büfé üzemel! 

Szálláslehetőség: Sarokház Panzió.  1185 Budapest, Üllői út. 845. 

Tel: 06-29-355-033 vagy 06-29-355-255, E-mail: info@sarokhazpanzio.hu  
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