אליפות היחידה לטיפוח ספורטאים צעירים מצטיינים בהאבקות
בסגנון חופשי ונשים

 .1בתאריך  10.06.17תתקיים אליפות "היחידה לטיפוח ספורטאים צעירים
מצטיינים".
 .2ארגון התחרות באחריות איגוד ההאבקות והתאחדות הספורט לבתי-הספר
בישראל.
 .3מקום האירוע :התחרות תתקיים בבאר שבע ,רח' מרדכי מקלף  ,8באר שבע.
 .4סגנון :חופשי ונשים.
 .5גילאי המשתתפים :תלמידים ( 14-15ש .לידה  ,)2003-2002תלמידים 12-13
( )2004-2005ותלמידות (.)2002-2005
 .6קבוצות משקל:
תלמידים ,גיל : 13 -12

85 73 66 62 58 54 50 47 44 41 38 35 32

29

תלמידים ,גיל 14-15

29-32

35

38

42

47

53

59

+85 85 73 66

תלמידות:

57-62 57 52 48 44 40 37 34 32 28-30

***טולרנס  1ק"ג לכולם (בנים ובנות)***
 .7שעת שקילה.14:00-15:00 :
 .8תחילת התחרות.16:00 :
 .9תנאי השתתפות:
א .כל משתתף יהיה חייב להציג פנקס מתחרה של איגוד ההאבקות בתוקף
לשנת .2017

ב .כל משתתף יצטייד בשני "דרסים" ,אחד אדום ואחד כחול ובנעלי
האבקות או נעלי ספורט.
 .10מנהל התחרות :שולמן לאוניד
 .11שופט ראשי :למפרט ארקאדי
 .12שופט שקילה :ברינגולץ איליה
 .13מזכירות :דוד רדצ'נקו ,קלשניקוב יורי
 .14פרסים:
א .לזוכים בכל משקל תוענקנה מדליות אישיות.
ב .גביעים קבוצתיים יוענקו אך ורק לקבוצות אשר מוגדרות כמרכזי
מצויינות בסגנון חופשי:
מכבי ב"ש ,הפועל הישגי ב"ש ,עצמה בת-ים ,הפועל אשדוד ,מכבי אשקלון,
מכבי שדרות ומכבי נצרת עילית.
ג .למתאבק מצטיין מכל קטגוריית גיל יוענק גביע.
 .15דירוג קבוצתי:


מקום ראשון –  4נק'



מקום שני –  2נק'



מקום שלישי – נק' אחת

מתן הניקוד מותנה בניצחון בקרב אחד לפחות של הספורטאי הזוכה
במדליה.
 .16משמעת :כל המשתתפים ידרשו להתנהג בספורטיביות ,בהגינות ובנימוס
לכל אורך התחרות .למנהל התחרות שמורה הזכות להפסיק את התחרות בכל
עת וכמו כן גם להרחיק מן האולם כל ספורטאי ,מאמן ,נציג אגודה או צופה
אשר יפריע למהלך התחרות.
 .17ביטוח רפואי :באחריות האגודות לבטח רפואית את הספורטאים הנוטלים
חלק בתחרות מטעמן.
 .18רופא בתחרות :רופא מטעם איגוד ההאבקות בישראל יהיה נוכח במשך כל
זמן התחרות.
 .19שופטים בתחרות :כל אגודה אשר שולחת למעלה מ 3-ספורטאים לתחרות,
מחוייבת לשלוח שופט.

