
Szakmai Bizottság javaslata az Elnökségnek 

 

Tisztelt Elnökség! 

 

A szakmai bizottság a 2019. január 30-i ülésén a következő javaslatokat teszi az MBSZ 
elnökségének. 

 

1.) Javaslat az Utánpótlás leány csapatbajnokság súlycsoportjaira 

 

A Szakmai Bizottság a 2018. november 19-ei ülésen határozott arról, hogy a 2019. évi UP 

leány csapatbajnokság súlycsoportjait módosítja. A Szakmai Bizottság elkészítette 

javaslatát, amelyet januári ülésén megtárgyalt. Az alábbiakat terjeszti elő elfogadásra az 

elnökségnek. A 2018. évi súlycsoportokból kikerül a 40 kg és a 73 kg, helyettük bekerül a 

49 kg, 57 kg és a 65 kg, így 7 súlycsoportra bővül az UP leány csapatbajokság. Ezen kívül az 

eddigi minimum 4 főről felemeljük 5 főre a kötelező minimum indulói létszámot 
csapatonként. 

 

2018. e vi su lycsoportok: 40, 46, 53, 61, 69, 73 kg.  
 
2019. évi súlycsoportok: 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69 kg. 
 
 
 

2.) Javaslat az összes csapatbajnoki rendszerben 
 
Jelenleg a csapatbajnoki rendszerekne l leheto se ge van a versenyzo nek a me rko ze s 
megkezde se uta n ela llni a folytata sto l, de azon a napon az a versenyzo  ma r nem birko zhat. 
Eddigiek szerint enne l a visszale pe sne l az ellenfe l csapata nak ezt 5-0-lal í rta k jo va , de 
technikai pont nem ja rt e rte. Í gy 1-2 egyesu let ezt kihaszna lva pl.: a bronz me rko ze sne l, 
visszale ptette a versenyzo je t eza ltal do ntetlenne l a technikai pontok azon egyesu leteknek 
kedvezetek akik visszale ptette k a versenyzo ju ket.  
 
A szakmai bizottsa g javasolja, hogy ebben az esetben az ellenfe lnek az 5-0 jo va í ra s mellett 
technikai pont is ja rjon, u gy, hogy ko to ttfoga su  me rko ze sne l 8 technikai pont, szabadfoga su  
me rko ze sne l, pedig 10 technikai pontot kapjon az ellenfe l csapata.  
Ezzel isme t beza ra sra keru lne egy kiskapu. 

 

Budapest, 2019. február 4. 

Simita Zsolt 

sportszakmai referens 


