
A verseny idõpontja : 2014. május 25. vasárnap 

A verseny helyszíne : Budaörs, Városi Sportcsarnok
2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

A verseny rendezõje : Budaörsi Sport Club

A verseny résztvevõi : Serdülõ (2000-2001), diák “A” (2002), diák “B” (2003), 
diák “C”(2004) valamint 
Gyermek I. (2005-2006) és gyermek II.(2007-2008)
korcsoportú versenyzõk. 

Indulási jogosultság: A versenyen bármely serdülõ, diák ill. gyermek korcsoportú sportoló 
elindulhat a név és a születési év igazolásával, valamint
“Egészséges, Sportolhat” orvosi igazolással, vagy ennek
hiányában szülõi, edzõi felelõsségre.

Súlycsoportok : Serdülõ és diák korcsoportokban az MJSZ által meghatározott 
súlycsoportokban
Gyermek I. és II korcsoportokban a leányok és fiúk együtt
kerülnek besorsolásra 
Gyermek I. korcsoport : 
22 kg, 25 kg, 28 kg, 31 kg, 34 kg, 38 kg, 42 kg 46 kg +46 kg
Gyermek II. korcsoport : 
18 kg, 20 kg, 22 kg, 25 kg, 28 kg, 31 kg, 34 kg, 38 kg, +38 kg 

Mérlegelés : Gyermek korcsoportoknak 8.30.00-9.30 óráig 
Diák korcsoportoknak 10.00-11.00 óráig
Serdülõ korcsoportnak 11.30-12.30 óráig

Verseny kezdete : 10.00 órakor a gyermek korcsoportok kûzdelmeivel.
A gyermek korcsoportok kûzdelmeinek befejezése után
az eredményhirdetést követõen kezdõdnek a diák és serdülõ 
korcsoportok kûzdelmei.

A verseny lebonyolítása : 6 db 6x6 m-es szõnyegen, az MJSZ szabályai szerint

Nevezés, nevezési díj : Nevezés a helyszínen, 1.500,- Ft

Díjazás : Az 1-3 helyezettek érem díjazásban részesülnek
A legeredményesebb csapat Budaörs Város kupáját veheti át

Információkat Kovács Sándortól kérhettek a 30/216-1852 telefonszámon.
Az öltözõkben, ill. a teremben hagyott értékekért a rendezõk felelõsséget nem vállalnak. 

A létesítményben BÜFÉ üzemel. - A versenyre a belépés díjtalan. 

Budaörs, 2014. január 17.

budaorsjudo@budaorsjudo.hu                                                                          www.budaorsjudo.hu
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Megközelíthetõség :

Gépjármûvel: az M1-M7 bevezetõ szakaszáról a budaörsi lehajtójától az autópályával 
párhuzamos szervizúton Budapest irányába kb 500 m-re. 

(TESCO és KIKA áruházakkal szemben)
A sportcsarnok környékén a parkolás biztosított

Tömegközlekedéssel : a Móricz Zsigmond körtértõl a 240-es autóbusszal a Templom téri 
megállóig, onnan 5-6 perces gyaloglással 

Budaörs,
Hársfa utca 6.

TESCO & KIKA
áruházak
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