DOROGI NEHÉZATLÉTIKAI CLUB

Cím: H-2510 Dorog, Bécsi út 34

Számla szám: 10402496-50526578-78761005

Adószám: 18148697-1-11

Meghívó a

V. UWW (FILA) - No Gi és Gi Grappling Nyílt Magyar
Csapatbajnokságra.

A Magyar Fila Grappling és Pankráció Szakági Szövetség valamint a Dorogi Nehézatlétikai Club szervezésében Nemzeti Magyar Csapatbajnokság kerül megrendezésre, No Gi és Gi stílusban felnőtt férfi versenyzők részére!
A felnőtt férfi csapatbajnoksággal egy időben nyílt egyéni bajnokság is megrendezésre kerül Gi és No Gi stílusban felnőtt női versenyzők részére.
Rendezvény időpontja: 2015. március 1. 10:00
Rendezvény helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Általános iskola, 2524 Nagysáp, Szabadság tér 3.
Rendező szervezet adatai:
Dorogi Nehézatlétikai Club (H-2510 Dorog, Bécsi út 34.)
egyesületi elnök: Puksa Ferenc
grappling szakosztályvezető: Flórián Kristóf
Rendezvény támogatói:
Nagysáp község önkormányzata, Magyar Suzuki Zrt, Gordius Inox Kereskedelmi Kft.
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A verseny célja:
A grappling (földharc) sportág népszerűsítése a küzdősport űzők, és a küzdősport rajongók körében.
Felnőtt női súlycsoportok az egyéni Gi és No Gi versenyen:
20 évet betöltött versenyzők.
-53kg; -58kg; -64kg; -71; +71kg
A 18-19 év közötti junior korcsoportba tartozó versenyzők edzői engedéllyel indulhatnak a felnőtt
korosztályban is.
A versenyzők létszámától függően a súlycsoportok, a hivatalos mérlegelés után összevonásra, vagy további bontásra kerülhetnek.
Felnőtt férfi súlycsoportok, Gi és No Gi csapatverseny:
20 évet betöltött versenyzők.
Egy csapat maximum 12 főből állhat (6fő + 6 fő tartalék), a csapattagoknak az alábbi súlycsoport követelményeknek kell megfelelni. (Az egy kategóriával feljebb való indulás engedélyezett.)
-66kg; -77kg; -84kg; -92 kg;-100kg; +100kg
A 18-19 év közötti junior korcsoportba tartozó versenyzők edzői engedéllyel indulhatnak a felnőtt
korosztályban is.
Küzdőterületek száma: 2 (10x10m – es birkózószőnyeg)
A verseny menete:
A csapatverseny esetében körmérkőzéses selejtezők a létszámtól függően. Ezt követően egyenes ági kieséses
rendszer.
Egyéni versenyszámoknál egyenes ági kieséses rendszer, vigaszági rendszer nélkül.
A Gi csapatverseny után a női egyéni verseny következik, majd ezt követően indul a No Gi csapatverseny.
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Nevezési Díjak:
Felnőtt női, No Gi stílus:5.000,- Ft (Előnevezéssel: 2.500,- Ft)
Felnőtt férfi No Gi és Gi stílus csapatverseny: 6.000,- Ft/fő (Előnevezéssel: 3.000,- Ft/fő) A csapatversenynél a tartalék versenyzőknek is külön kell nevezési díjat fizetni! Ha valamely csapat vagy csapattag
mindkét fogásnemben el akar indulni, akkor azért külön nevezési pótdíjat nem számítunk fel.
Azok a versenyzők, akik nem rendelkeznek 2015. évre érvényes MGPSZ versenyengedéllyel a fenti nevezési díjakon felül 1.000Ft/fő pótdíj megfizetése mellet indulhatnak csak a versenyen.
Előzetes nevezés határideje:
2015. február. 24. kedd
A nevezéseket (név, születési dátum súlycsoport, versenyszám) kérjük az alábbi e-mail címekre megküldeni:
Flórián Kristóf (szmore94@ citromail.hu) és Papp Valér (valerpapp@gmail.com)
Előnevezés esetén is a nevezési díjakat a helyszínen, készpénzben a regisztráció alkalmával kell megfizetni.
A nevezés végső határideje: 2015. február. 14. szombat 9:00 óra, a regisztrációt követően, a mérlegelés
előtt. Helyszíni nevezés esetén nem áll módunkban előnevezési kedvezmény szerinti nevezési díjat elfogadni!
Regisztráció és mérlegelés:
8:00 – 9:00 regisztráció
9:00 – 9:30 mérlegelés
Megnyitó: 10:00
Versenyzők díjazása:
1-3 hely érem; 1-4 hely oklevél. A csapatverseny győztese kupával is díjazásra kerül. A legtechnikásabb női
NoGi verenyző a Gordius Inox Kereskedelmi Kft által felajánlott különdíjban részesül.
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A verseny helyszínén elveszített tárgyakért a verseny rendezői felelősséget nem vállalnak!
A verseny időtartama alatt az épületben büfé üzemel.
A rendezvényre való belépés a nézők számára ingyenes!

Papp Valér
MGPSZ elnöke

Puksa Ferenc

Flórián Kristóf

DNC egyesületi elnök

DNC grappling szakosztályvezető
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