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Rendezı ESMTK Birkózó Szakosztály 
 
Idıpont 2015.10.07. (szerda), 18:00  
 
Helyszín Kruj Iván Sportcsarnok, 1202 Budapest, Mártírok útja 205. 
 
Mérlegelés(ek) 2015.10.07. (szerda), 16:00-16:30, a verseny helyszínén 
 
Súlycsoportok 59 kg (kf.), 66 kg (szf.), 71 kg (kf.), 75 kg (szf.), 80 kg (kf.), 85 kg (szf.), 98 kg (kf.),    130 kg 

(szf.) 
 
Korosztály(ok) A felnıtt csapatokat 1999-ben, vagy korábban született, érvényes sportorvosi „versenyezhet” 

versenyzési engedéllyel rendelkezı magyar állampolgárok alkotják, akik 2015. január 31. napján 
már az adott klub igazolt versenyzıi, (az új leigazolásokra ez nem vonatkozik). Az 1999-ben 
született versenyzık csak az 59 kg-ban birkózhatnak. Az 1998-ban született másodéves kadetok 
csak a mért súlyukban birkózhatnak. Az össze többi feltételt a 2015. évi NB I Felnıtt Birkózó 
Csapatbajnokság központi versenykiírása tartalmazza. 

 
Lebonyolítás Egy szınyegen, a MBSZ érvényben lévı szabályai szerint. 
 
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 szerkesztıjéhez eljussanak!   | Elérhetıség: tollard@birkozoszov.hu  | 

 
Egyéb 
(díjak, 
felhívások, 
szálláslehetısége
k, belépı, 
büfé…stb) 

A rendezıség a verseny helyszínén elveszett tárgyakért felelısséget nem vállal. Kérjük a 
résztvevıket, hogy ügyeljenek a sportemberhez méltó magatartás, valamint a higiénia alapvetı 
szabályainak betartására! A birkózó szınyegen kizárólag versenyzık, edzık, bírók és ápoló 
személyzet tartózkodhat! A versenyzık részére biztosított helyen csak az érkezéskor kiadott 
engedéllyel rendelkezı edzı tartózkodhat. 
A helyszínen büfé üzemel, étkezni csak a büfé elıterében, valamint az arra kijelölt helyen szabad, 
minden más helyen szigorúan Tilos! A helyszínen szolgálatot teljesítı biztonsági ırök esetleges 
kéréseit kérjük, mindenki tartsa tiszteletben.  
Kérjük az edzı kollégákat, szíveskedjenek felhívni a figyelmet arra, hogy az Intézmény és a 
Sportkomplexum egész területén SZIGORÚAN TILOS AZ ALKOHOLFOGYASZTÁS, A 
SNÜSSZ HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNYZÁS! A bejárattól 5m-r e lehet dohányozni! 
A verseny online, webkamerás közvetítésen keresztül is követhetı. 
http://livesite.hu/hu/esemeny/285/ 
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