Peugeot PÉ-TA Kupa
Sumo Utánpótlás Olimpia
1. A verseny célja:
Az
„Utánpótlás
Olimpia
Bajnoka”
cím
elnyerése
országos
szinten.
Az utánpótlás nevelés és kiválasztás lehetőségeinek bővítése, a Sumo sport népszerűsítése,
valamint a NAT-ban meghatározott feladatok végrehajtása.
3. A verseny ideje és helye: 2018. november 18. (vasárnap)
Batthyány Általános Iskola Tornacsarnoka, 2030 Érd, Fácán köz 1.
Mérlegelés: 8,00-9,00 óráig
Verseny kezdete: 10,00 óra
4. A verseny szervezője: az Érdi Spartacus SC és a Magyar Sumo Szakszövetség.
5. A verseny rendezője: Érdi Spartacus SC, Batthyány Általános Iskola és a verseny
támogatói.
6. Versenybíróság: a MSSZ Bíró Bizottsága által kiküldött versenybírók.
7. A verseny résztvevői:
Fiúk:
Diák I-II. korcsoport : 2008-2009-2010-ben születettek
Diák II-III. korcsoport : 2005-2006-2007-ben születettek
Diák IV-V. korcsoport : 2002-2003-2004-ben születettek
Leányok:
Diák I-II. korcsoport : 2008-2009-2010-ben születettek
Diák II-III. korcsoport : 2005-2006-2007-ben születettek
Diák IV-V. korcsoport : 2002-2003-2004-ben születettek
8. Súlycsoportok:
Fiúk:
Diák
Diák
Diák
Leányok: Diák
Diák
Diák

I-II. kcs.: -25, -30, -35, -40, -50, +50 kg
II-III. kcs.: -33, -40, -50, -60, +60 kg
IV-V. kcs.: -55, -65, -75, -85, -95, +95 kg
I-II. kcs.: -25, -30, -40, +40 kg
II-III. kcs.: -33, -40, -50, +55 kg
IV-V. kcs.: -50, -55, -60, -65, +65 kg

9. Nevezés: A pontosan kitöltött nevezési lapot - kor és súlycsoportok megjelölésével - kérjük
a következő címre eljuttatni: Érdi Spartacus Sport Club 2049 Diósd, Ligetszépe út 26. vagy
mtar@vivamail.hu e-mail címre.
Aki határidőig nem nevez, azokat nem áll módunkban díjazásban részesíteni.
Nevezési határidő: 2018. november 12.

10. Az indulás feltételei:
Minden súlycsoportban a már leigazolt versenyzők az MSSZ versenyzési engedélyével
„Versenyezhet” vagy „Alkalmas” sportorvosi engedéllyel indulhatnak. A még nem igazolt
diákok nevezési lappal, diákigazolvánnyal és olyan orvosi igazolással, amelyben szerepel,
hogy Diákolimpián Sumo sportágban indulhat, „Alkalmas” bejegyzés szerepel.
11. Nevezési díj: minden bemérlegelt versenyző után 2 000.- Ft.
12. Díjazás: Súlycsoportonként az I-III. helyezett (az első, a második, és a két harmadik)
éremdíjazásban részesül, a győztesek tiszteletdíjban részesülnek. Csak előre benevezett
versenyzőket van módunkban a helyszínen díjazásban részesíteni.
13. Költségek: A részvétel költségeit a résztvevők, a rendezés költségei a rendezők biztosítják.
14. Egyéb rendelkezések:
A verseny helyszínén elveszített tárgyakért a verseny rendezői felelősséget nem vállalnak.
Szakmai segítségnyújtás kérése Tar Mihály MSSZ társelnöktől a 06-20-941-9618-as
telefonszámon.
Aki külön edzéslehetőséget kíván igénybe venni, az egyeztessen időpontot Kovács Jánossal a
06-30-4666-495-ös telefonszámon.

Érd, 2018. szeptember 27.

Tar Mihály elnök s.k.
Érdi SP SC

