AQUATHERM - ZSIGMOND Kupa
U21-, U18-, U16-, U14-, U12-, gyermek női és férfi
nemzetközi sumo válogatóverseny versenykiírása
1. Verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása, válogató a korosztályos világversenyekre, valamint a sumo
sport népszerűsítése.
2. Verseny rendezője: Érdi Spartacus Sport Club, a Magyar Sumo Szakszövetség és a verseny támogatói.
3. Verseny ideje és helye:
2019. január 13. (vasárnap)
2030 Érd, Fácán köz, Batthyány Általános Iskola Tornacsarnoka
Mérlegelés: 8,00 – 9,00 óráig
Verseny kezdete: 10,00 óra
4. Verseny kategóriák:
Gyermek fiúk és lányok együtt (2009 és annál fiatalabbak): 25 kg, 30 kg, 35 kg, 40 kg, 45 kg, +45 kg
U-12 leány (2007-2008-2009-ben születettek): 30 kg, 36 kg, 45 kg, +45 kg,
U-12 fiú (2007-2008-2009-ben születettek): 35 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg, 55 kg, 65 kg, +65 kg
U-14 leány (2005-2006-2007-ben születettek): 36 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg, -55 kg, 65 kg, +65 kg
U-14 fiú (2005-2006-2007-ben születettek): 35 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg, 55 kg, 65 kg, 70 kg, +70 kg
U-16 női (2003-2004-2005-2006-ban születettek): 50 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg, +65 kg
U-16 férfi (2003-2004-2005-2006-ban születettek): 55 kg, 65 kg, 75 kg, 85 kg, 95 kg, +95 kg
U-18 női (2001-2002-2003-ban születettek): 50 kg, 60 kg, 70 kg, +70 kg
U-18 férfi (2001-2002-2003-ban születettek): 60 kg, 70kg, 80 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg
U-21 női (1998-99-2000-2001-2002-ben születettek): 55 kg, 65 kg, 75 kg, 80 kg, + 80 kg, Open
U-21 férfi (1998-99-2000-2001-2002-ben születettek): 60 kg, 70kg, 85 kg, 92 kg, 100 kg, 115 kg, +115 kg, Open
5. Nevezés:
név szerint, születési év, sportegyesület, súly, kategória megjelölésével előzetesen írásban, az open kategóriában
induló versenyzőket is a nevezési lapon kell megnevezni.
A részvételi szándékot Érdi Spartacus Sport Club: 2049 Diósd, Ligetszépe utca 26 címen,
mtar@vivamail.hu e-mail címen 2019. január 8-ig kérem elküldeni.
Nevezési díj kategóriánként és súlycsoportonként: 2.500.- Ft/fő
6. A verseny lebonyolítása: súlycsoportonként 5 főig körmérkőzéssel, azon felüli induló létszám esetén egyenes
kieséses, dupla vigaszági mérkőzésekkel két III. helyezéssel. A körmérkőzéses körbeverés esetén ismételt
körmérkőzés történik.
7. Díjazás: Az I-III. helyezett érem-díjazásban, az I. helyezettek tiszteletdíjban részesülnek.
8. Felszerelés: A versenyzők saját mawasiról (övről) gondoskodjanak. Biciklisnadrág, kisnadrág használata
megengedett.
9. Versenybíróság: A verseny bíráit a Magyar Sumo Szakszövetség Bíró Bizottsága jelöli ki.
10. Egyéb rendelkezések: A versenyen mindenki saját felelősségére indul, a verseny helyszínén elveszített tárgyakért
a verseny rendezői felelősséget nem vállalnak.
Aki előre nem nevezi versenyzőjét, nem tudjuk díjban részesíteni.
Érd, 2018. december 3.

Tar Mihály
SC Elnök

