
 

 

 

 

Peugeot PÉ-TA Kupa 

U21 és Felnőtt Sumo Országos Bajnokság 

 Versenykiírás 

 Verseny célja: U21 és Felnőtt korosztálynak magyar bajnoki cím elnyerése.  

Verseny rendezője : Érdi Spartacus Sport Club és Magyar Sumo Szakszövetség. 

  

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 

 Súlycsoportok: 

 

U-21 női OB (1999-2000-2001-2002-2003-2004-ben születettek):  

50 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg, 73 kg, 80 kg, + 80 kg, Open 

 

U-21 férfi OB (1999-2000-2001-2002-2003-2004-ben születettek): 

70kg, 77 kg, 85 kg, 92 kg, 100 kg, 115 kg, +115 kg, Open 

 

Felnőtt női OB (2004-ben és előtte születettek):  

50 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg, 73 kg, 80 kg, + 80 kg, Open 

 

Felnőtt férfi OB (2004-ben és előtte születettek):  

70kg, 77 kg, 85 kg, 92 kg, 100 kg, 115 kg, +115 kg, Open 

 

 Nevezés: név szerint, születési év, sportegyesület, súly, kategória megjelölésével előzetesen írásban, a mellékelt 

nevezési lapon. A nevezéseket email-en juttassátok el az erdispartacus@gmail.com email címre a mellékletben előírt 

névsorral együtt. 

Nevezési határidő : 2020. november 6. 

 
 Nevezési díj: 2500.- Ft kategóriánként és súlycsoportonként. 

Aki még nem fizette be a 2020. évi Szövetség éves tagdíját 2.000.- Ft/Egyesület, valamint a 2020. évi versenyengedély 

díját, az a mérlegelésnél a Sumo Szakszövetség részére fizesse be. (1.000.- Ft/fő). 

 A verseny lebonyolítása: A verseny két dohión kerül megrendezésre, súlycsoportonként 5 főig körmérkőzéssel, azon 

felüli induló létszám esetén egyenes kieséses, dupla vigaszági mérkőzésekkel két III. helyezéssel. A körmérkőzéses 

körbeverés esetén ismételt körmérkőzés történik. 

Felszerelés: A versenyzők saját mawasiról (övről) gondoskodjanak. Biciklisnadrág, kisnadrág használata 

megengedett. 

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

 Egyéb rendelkezések: A versenyen mindenki saját felelősségére indul, a verseny helyszínén elveszített tárgyakért a 

verseny rendezői felelősséget nem vállalnak. Minden versenyzőnek a helyszínen orvosi vizsgálat. 

 Díjazás: A verseny I-III helyezettje érem-díjazásban, az I. helyezettek tiszteletdíjban részesülnek. 

 

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. 

 

Érd, 2020. október 15. 

 

           Tar Mihály s.k.  

                                                         Érdi SP SC elnök  
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