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GURICS KUPA 

Közép-magyarországi Diák II., Diák I. Területi Szabadfogású Diákolimpia

  
 

Rendező Dunaferr Sportegyesület, Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány,  

Gurics György Birkózó DSE 

Időpont 2018. október 13. (szombat) 10.30 

Helyszín Mezőfalva, József nádor u. 13. (Petőfi Sándor Általános Iskola) 

Mérlegelés(ek) 2018. október 13.. (szombat) 9:00-9:30. A verseny helyszínén orvosi vizsgálattal! 

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

Diák I.: 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, +85 kg 

Súlyengedmény nincs! 

Korosztály Diák I.: 2005-2006-ban születettek  

Diák II.: 2007-2008-ban születettek.  

 

Magyar Iskolákban, tanulói jogviszonnyal, érvényes versenyzési engedéllyel, érvényes sportolói 

kártyával és 6 hónapnál nem régebbi sportorvosi „versenyezhet” pecséttel rendelkeznek és a 

helyszíni orvosi vizsgálaton indulási engedélyt kapnak, és akik az indulási jogot kiharcolták. A 

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

igazolással, amelyben az szerepel, hogy „Diákolimpián birkózás sportágba indulhat, Alkalmas” 

bejegyzés szerepel.  

Leányok NEM indulhatnak! 

 

Egyik korcsoportból a másikba, NINCS átbirkózás! 
 

Nevezés 

Határidő: 

 

 

2018. 10. 09.  

A mellékelt nevezési 

lapon az iskolában a 

testnevelő tanárnak kell 

neveznie a versenyzőt a 

diákolimpiára 

Díj: 

 

 

3.000 Ft 

Lebonyolítás 2 szőnyegen az MBSZ érvényben lévő szabályai szerint. Kérjük a résztvevőket, hogy ügyeljenek a 

sportemberhez méltó magatartás, valamint a higiénia alapvető szabályainak betartására. A 

birkózószőnyegen kizárólag versenyzők, edzők, bírók és az ápoló személyzet tartózkodhat. Az 

iskola területén szigorúan tilos a dohányzás! A bejárattól 20 m-re lehet dohányozni!  

mailto:dunaferrse@digikabel.hu


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

helyezettjei eredménye) a verseny napján, 20 óráig a szövetség honlapjának szerkesztőjéhez 
eljussanak! Elérhetőség: tollar@birkozoszov.hu  

Egyéb A súlycsoportok I-III. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek, az első helyezettek külön 

tiszteletdíjat kapnak. A versenyen előforduló sérülésekért, az elveszett tárgyakért és értékekért a 

verseny rendezősége felelősséget nem vállal. A helyszínen büfé üzemel. 
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