Brydeklubben Viking

Wrestling Kids begynderturnering
Wrestling Kids er for helt nye brydere. Der brydes fristils brydning, for at udvikle børnenes egne
motoriske evner. Efter 1. stævne vil John Lillienskjold virke som matchmaker, for at give bryderne
den bedste mulige oplevelse.
Der vil være åbent i stævnelokalet fra kl. 17:00 for tilmelding af deltagere, men I må meget gerne
sende en mail, med navne, vægt og alder. Brug aj_bryd@post8.tele.dk Vi starter kl. 18:00.
Stævnedage i 2016/17 er alle fredage og vi starter den 30. september, 28. oktober,25. november,
16. december (finale 1). 2017, 27. januar, 24. februar, 24. marts og 28. april (finale 2). Der kan
forekomme ændringer forløbet. Alle klubber og enkeltpersoner kan deltage i denne
begynderturnering. Varighed max. 2 timer.
Det koster 100 kr. pr. deltager og gælder for alle 8 stævner. Ved de 2 finaler vil der blive uddelt
medaljer til alle deltagere. Guld, sølv, bronze og en deltagermedalje.
v Hver klub skal stille med en ung bryder som kan være dommer, tidstager
eller fører lister.
v Alle puslingebrydere kan deltage.
v Alle nye brydere kan deltage, op til 14 år.
v Ved nye brydere forstås brydere med lavt niveau.
v Både piger og drenge kan deltage.
v Ingen indvejning.
v Bryderne inddeles i grupper på 4 – 5 brydere som kæmper alle mod alle
v Der brydes fristil.
v Kamptid 2 x 2 min. Fald og teknisk fald gælder.
v Vunden kamp 2 point, uafgjort 1 point og tabt 0 point.
v I tilfælde af lighed efter finalestævnet gives 2 guld etc.
v Åben turnering, hvor der ikke skal vises licens.
v Børn med lyst til at prøve brydning er velkommen.
v Klubmedlemsskab ikke nødvendigt.
BK Viking glæder os til at se en masse nye børn, som gerne vil afprøve brydesporten.
Evt. opklarende spørgsmål kan rettes til undertegnede, 2374 0275.
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