Peugeot PÉ-TA Kupa
Sumo Utánpótlás Olimpia
Versenykiírás
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: 2020. november 14. (szombat)
TREFF’99 Kft. Sportcsarnok, 2030 Érd, Piroska u. 6. sz.
Mérlegelés: 11,30 – 12,30 óráig
Verseny kezdete: 13,30 óra
4. A verseny szervezője: az Érdi Spartacus SC és a Magyar Sumo Szakszövetség.
5. A verseny rendezője: Érdi Spartacus SC, a Magyar Sumo Szakszövetség és a verseny
támogatói.
6. Versenybíróság: a MSSZ Bíró Bizottsága által kiküldött versenybírók.
7. A verseny résztvevői:
Fiúk:
Diák I-II. korcsoport : 2010-2011-2012-ben születettek
Diák II-III. korcsoport : 2007-2008-2009-ben születettek
Diák IV-V. korcsoport : 2004-2005-2006-ban születettek
Leányok:
Diák I-II. korcsoport : 2010-2011-2012-ben születettek
Diák II-III. korcsoport : 2007-2008-2009-ben születettek
Diák IV-V. korcsoport : 2004-2005-2006-ban 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.: -35, -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
az erdispartacus@gmail.com e-mail címre megküldeni. Nevezni a mellékelt nevezési lapon, az
1. sz. mellékletben előírt névsorral együtt.
Aki határidőig nem nevez, azokat nem áll módunkban díjazásban részesíteni.
Nevezési határidő: 2020. november 6.

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.
13. Költségek: A részvétel költségeit a résztvevők, a rendezés költségei a rendezők biztosítják.
14. Egyéb rendelkezések:
A versenyen mindenki saját felelősségére indul, a verseny helyszínén elveszített tárgyakért a
verseny rendezői felelősséget nem vállalnak.
Minden versenyzőnek a helyszínen kötelező orvosi vizsgálat.
A mellékelt nyilatkozat kitöltése és érkezés utáni leadása, valamint a Szakszövetség és a
rendező által együttesen kiadott 1. sz. mellékletben előírt (2020. 10. 15.) COVID-19
megelőző intézkedések előírásainak betartása mindenkinek kötelező a verseny teljes
időtartamára.
Szakmai segítségnyújtás kérése Tar Mihály MSSZ társelnöktől a 06-20-941-9618-as
telefonszámon.

Érd, 2020. október 15.

Tar Mihály elnök s.k.
Érdi SP SC

