DOROGI NEHÉZATLÉTIKAI CLUB (DNC)
2510 DOROG, Bécsi út 34.
Adószám: 18148697-1-11
E-mail: doroginc@gmail.com
Edzőterem: Dózsa edzőterem, Mészáros Lázár utca
GPS: 47° 43’ 41” N; 18° 43’ 44” E

A gyermek sumo országos bajnokság,
a felnőtt sumo országos bajnokság, valamint
a sumo U12, U14, U16, U18 és U21 korcsoportok felkészülési versenyének
versenykiírása


A verseny célja:




gyermek és felnőtt korcsoportokban az országos bajnoki cím
elnyerése;
a gyermekek kivételével válogató versenyek a korosztályos
világversenyekre;
a sumo sportág népszerűsítése.

Rendező:

Dorogi Nehézatlétikai Club, Magyar Sumo Szakszövetség

Időpont:

2018. március 15. 10.00 óra

Helyszín:
Mérlegelés:

Városi sportcsarnok,
Dorog, Iskola utca 1.
GPS: 47°43’14”N; 18°44’18”E
2018. március 15. 8 – 9 óra között a kitöltött egyesületi nevezési lappal.
Gyermek fiúk és lányok OB (2008 és annál fiatalabbak): 25 kg, 30 kg, 35 kg, 40
kg, 45 kg, +45 kg
U12 leány (2006 - 2008): 30 kg 36 kg, 45 kg, +45 kg,

Korosztályok és
súlycsoportok:

U12 fiú (2006 - 2008): 35 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg, 55 kg, 65 kg, +65 kg
U14 leány (2004 - 2006): 36 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg, 55 kg, 65 kg, +65 kg
U14 fiú (2004 – 2006): 35 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg, 55 kg, 65 kg, 70 kg, +70 kg
U16 női (2002 - 2005): 50 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg, +65 kg
U16 férfi (2002 - 2005): 55 kg, 65 kg, 75 kg, 85 kg, 95 kg, +95 kg

U18 női (2000 - 2002): 50 kg, 60 kg, 70 kg, +70 kg
U18 férfi (2000 - 2002): 60 kg, 70 kg, 80 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg
U21 női (1997 - 2001): 55 kg, 65 kg, 75 kg, 80 kg, + 80 kg
U21 férfi (1997 - 2001): 60 kg, 70kg, 85 kg, 100 kg, 115 kg, +115 kg
Felnőtt női OB (2001 és előtte születettek): 55 kg, 65 kg, 80 kg, +80 kg, open
kategória
Felnőtt férfi OB: (2001 és előtte születettek): 70 kg, 85 kg, 100 kg, 115 kg,
+115 kg, open kategória

Nevezés:

A nevezést a csatolt nevezési lap kitöltésével, köszönettel kérem
elküldeni a katopale@gmail.com email címre. A pontosan kitöltött
nevezési lapok nagymértékben segítik a verseny lebonyolítását! Az előre
nem nevezett versenyzőket nem tudjuk díjazásban részesíteni.

Nevezési
határidő:

2018. március 11. vasárnap.
Kor- és súlycsoportonként 2 000 Ft/versenyző.
U21 és felnőtt korcsoportban 3 000 Ft/versenyző.
Open kategóriában nincs nevezési díj!
 5 főig körmérkőzés;
 Körmérkőzéses körbeverés esetén ismételt körmérkőzés;
 2 fő esetén 2 győztes mérkőzés;
 5 fő felett egyenes kiesés, dupla vigaszági mérkőzésekkel két III.

Nevezési díj:

Lebonyolítás:

helyezéssel;

Díjazás:

 A súlycsoportok 1-3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek;
 Az OB-k első helyezettjei tiszteletdíjat kapnak.

Felszerelés:

A versenyzők saját mawasiról (övről) gondoskodjanak. Kisnadrág használata
megengedett.

Versenybíróság:

Egyebek:

A verseny bíráit a Magyar Sumo Szakszövetség Bíró Bizottsága jelöli ki.



A versenyen mindenki saját felelősségére indul;



A verseny helyszínén elveszített tárgyakért a verseny rendezői
felelősséget nem vállalnak.
A sportcsarnok területén tilos a dohányzás



A versenyen előforduló vitás esetekben a verseny elnöke
dönt.

………………………………………………………………………………………………………………….………….

Puksa Ferenc
DNC elnök

……………………………………………………………………………………………..……………………………

Tar Mihály
MSSz társelnök

