
BUDAPESTI  

REGIONÁLIS JUDO SZÖVETSÉG 
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 13.  

 & Fax: +36 1 338-3100 E-mail: brjsz@jdse.t-online.hu 

www.budapestjudo.com 

 

HORVÁTH ISTVÁN 

Diák „A”, „B”, „C” fiú, lány Nyílt Regionális Verseny 
 

Időpont:  2019. március 09. szombat 

Helyszín:  Horváth István judo csarnok 

  1044 Budapest, Megyeri út 13. 

 

Résztvevők: Diák „C” fiú 2009 

-24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -39 kg, -42 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, +55 kg 

mérlegelés: 09:00-10:00 

kezdés: 10:30 

 

Diák „C” lány 2009 

-24 kg, -27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -45 kg, +45 kg 

mérlegelés: 09:00-10:00 

kezdés: 10:30 

 

Diák „B” lány 2008 

-27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -49 kg, +49 kg 

mérlegelés: 09:00-10:00 

kezdés: 10:30 

 

Diák „A” lány 2007 

-32 kg, -35 kg, -38 kg, -41 kg, -45 kg, -50 kg, -56 kg, +56 kg  

mérlegelés: 09:00-10:00 

kezdés: 10:30 

 

Diák „B” fiú 2008 

-26 kg, -29 kg, -32 kg, -35 kg, -38 kg, -41 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, +60 kg 

mérlegelés: 11:00-12:00 

kezdés: a diák „C” után, folyamatosan 

 

Diák „A” fiú 2007 

-32 kg, -35 kg, -38 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -54 kg, -60 kg, -66 kg, + 66 kg  

mérlegelés: 11:00-12:00 

kezdés: a diák „B” után folyamatosan 

 

 

    

Nevezés: kötelező előnevezés a MJSZ informatikai rendszerében (www.judo.hu) 2019. március 07. 

23:59-ig 

Nevezési díj:  1 500 Ft BRJSZ tagdíj fizetőknek 

  2 000 Ft előnevezetteknek 

  3 000 Ft helyszíni nevezés esetén 

mailto:brjsz@jdse.t-online.hu
http://www.judo.hu/


Lebonyolítás: 4 szőnyegen, az MJSZ szabályai szerint,  

két induló esetén, két nyertes mérkőzésig tart, 

mindenki a mért súlyában indulhat, 

minden korcsoport után eredményhirdetést tartunk.  

Díjazás: súlycsoportonként az 1-3 helyezettek érem díjazásban részesülnek. 

 

A 2019-évi tagdíj befizetése 15 000 Ft a helyszínen.   

 

INDULÁSI FELTÉTELEK: fényképes igazolvány, és minimum „egészséges, alkalmas” 

háziorvosi, iskolaorvosi, vagy sportorvosi igazolás. A nem regisztráltak részére kötelező 

előnevezés a goszta@freemail.hu e-mail címen, legkésőbb 2019. március 7-ig. 

Amennyiben szükséges, barátságos mérkőzésekre (versenyen kívül) lehetőséget biztosítunk. 

 

A RENDEZÉS KÖLTSÉGEI A BRJSZ-T TERHELIK. 

AZ ELHAGYOTT ÉRTÉKTÁRGYAKÉRT A RENDEZŐSÉG NEM VÁLLAL           

FELELŐSSÉGET! 

mailto:goszta@freemail.hu

