2017. évi NB II. Birkózó Csapatbajnokság
Versenykiírása

1./ A csapatbajnoki versenyrendszer célja:




A 2017. évi NB II. csapatbajnoki címek eldöntése.
A birkózósport népszerűsítése.
A szakosztályok erőviszonyainak a sportág technikai fejlődésének,
felmérése szakmai és menedzselési szempontból.

2./ A versenysorozat résztvevői:
Az NB II. rendszerben azon Sportszervezetek vehetnek részt, akik:
Vállalják a jelen kiírásban szereplő Csapatbajnoki rendszernek általános irányelveit és
szabályait, és 2017. szeptember 8. napjáig írásban neveznek a Magyar Birkózó Szövetség
székhelyén.
A nevezések elektronikus levelező rendszeren keresztül is eljuttathatóak a Szövetség címére.
(simitazs@birkozoszov.hu)
Nevezésre azok a sportszervezetek jogosultak, akik nevezés napján a Magyar Birkózó
Szövetség tagnyilvántartásában tagként szerepelnek.
Az NBII csapatokat (saját játékosként) olyan 2001 évben vagy korábban született, érvényes
versenyengedéllyel, valamint érvényes sportorvosi „versenyezhet” igazolással rendelkező
magyar állampolgárok alkothatják, akik 2017. január 31. napján már az adott klub igazolt
versenyzői,
(Az új leigazolásokra, valamint a kedvezményes, iskola váltás miatti átigazolásokra is ez
vonatkozik)
A Sportszervezet által, az adott év január 31-ig leigazolt, de külföldi
csapatbajnokságban is induló versenyzők a hazai csapatbajnokságban az őket leigazoló
sportszervezet színeiben saját versenyzőként indulhatnak.
Az 2000-2001-ben született versenyzők csak a verseny napján mért súlyukban
(mérlegelés) birkózhatnak.
Súlycsoportok:
59 kg, 66 kg, 71 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg, 98 kg, 130 kg Súlyengedmény nincs!
A mérlegelésnél a csapatok maximum 20 fő versenyzőt mérlegelhetnek. Egy csapatnak
legalább 6 súlycsoporttal kell felállnia egy adott csapatmérkőzésre. A mérlegelt
versenyzők egy súlycsoporttal feljebb is birkózhatnak (kivéve az 2000-2001-ben
születettek, lásd előbb).

Az NB II csapatbajnokságra kizárólag azok a sportszervezetek nevezhetnek, akik az
Extra Ligában és az NB I-ben nem indulnak.
Egy sportszervezet a csapatbajnokság 3 osztályában összesen csak egy csapattal
szerepelhet.
A bajnokság végén az NB II. első két helyezettje jut fel az NB I-be.
Amennyiben egy csapat nevez, de a versenykiírásban szereplő létszámban nem jelenik
meg a versenyen, a csapatbajnoki fordulót rendező sportszervezet részére köteles a
nevezési díjnak megfelelő összeget megfizetni.
Amennyiben ezt az összeget határidőben nem fizeti meg, az MBSZ büntetést szab ki, a ki
nem fizetett nevezési díj keretéig.
Amennyiben egy sportszervezet a csapatbajnoki verseny megkezdését követően lép
vissza versenytől, a versenysorozatból kizárásra kerül, és a következő bajnoki évadban
nem indulhat.
Az a versenyző, aki a küzdelemtől visszalép, azon a versenynapon már nem birkózhat.
2./a. Vendégjátékos:
Vendégjátékos szerepeltetése a csapatbajnokságban:
Csapatonként az egész versenysorozat alatt mindösszesen 3 fő vendégjátékos szerepelhet.
Ezek mindegyike mérlegelhet bármely fordulóban, de egy adott mérkőzésen egy
csapatban összesen 2 vendégjátékos birkózhat.
Vendégjátékost bármelyik fordulóban lehet nevezni!
Vendégjátékos olyan magyar állampolgársággal rendelkező személy lehet aki:
a) az induló Sportszervezethez az adott év január 31-e után igazolt, vagy
b) más Sportszervezetnél igazolt, és a kölcsönadó sportszervezet engedélyével
rendelkező versenyző, vagy
c) olyan személy, aki nem a Szövetség valamely tagjainál igazolt sportoló, de a verseny
napján érvényes saját országa által kiállított vagy magyar sportorvosi engedéllyel rendelkezik,
melyet a verseny orvosa a helyszínen elfogad. Az őt indító sportszervezet egyebekben
leigazolást nem jelentő, befogadó nyilatkozatot ad ki, melyet a mérlegelésig bemutat.
Kizárólag idegen állampolgársággal
csapatbajnokságon nem szerepelhet.

rendelkező

személy

vendégjátékosként

a
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2./b. A versenyek helyszínei és időpontjai:
Az NB II csapatbajnokság sorsolása:2017. szeptember 15.
székhelyén.

10.00. órakor az MBSZ

A helyszínekről: Később kerülnek kijelölésre!
3./ Lebonyolítási rend:
NB II:
Egy adott csapattalálkozón egy mérkőzésen a győzelem 1 pont a vereség 0 pont.
NB II-ben (a 2016. évi lebonyolítási rendhez hasonlóan) Keleti és Nyugati területi csoport(ok)
kerülnek kialakításra.
A budapesti csapatok sorsolás útján kerülnek a Keleti vagy Nyugati csoportokba. Az
induló csapatok létszámától függően 3-4 csapatos csoport(ok) kerül(nek) kialakításra sorsolás
útján az alábbiak szerint. (Kiemelés nincs).

10 csapat

1db négyes

2 db hármas

11 csapat

2 db négyes

1 db hármas

12 csapat

3 db négyes

------

13 csapat

1 db négyes

3 db hármas

14 csapat

2 db négyes

2 db hármas

15 csapat

3 db négyes

1db hármas

16 csapat

4 db négyes

-----

17 csapat

2 db négyes

3 db hármas

18 csapat

-----

6 db hármas

19 csapat

1 db négyes

5 db hármas

20 csapat

2 db négyes

4 db hármas

21 csapat

3 db négyes

3 db hármas

22 csapat

4 db négyes

2 db hármas

23 csapat

5 db négyes

1 db hármas

24 csapat

6 db négyes

-----

25 csapat

4 db négyes

3 db hármas

26 csapat

5 db négyes

2 db hármas

Az alapszakaszban a csoportokon belül körmérkőzés van, oda – visszavágó alapon.
1.) Amennyiben keleten és nyugaton összesen 2 csoport kerül kialakításra, a
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csoportgyőztesek és a helyezettek páros mérkőzésen oda-visszavágó alapon döntik el a
helyezéseket.
2.) Az induló csapatok létszámától függően, amennyiben keleten és nyugaton összesen
maximum négy csoportot lehet kialakítani, a csoport elsők 1 db három vagy 1 db négy
csapatos csoportot alkotnak és oda-visszavágó alapon körmérkőzéssel döntik el az NB
II bajnoki címét és a dobogós helyezéseket.
3.) Amennyiben keleten és nyugaton összesen öt vagy több csoportot kell kialakítani
csoportok győztesei 1-1 középdöntős csoportba kerülnek sorsolás útján és
körmérkőzéssel oda-visszavágó alapon döntik el a helyezéseket. A középdöntős
csoportok győztesei és helyezettjei páros mérkőzésen oda-visszavágó alapon döntik el
a bajnoki cím és helyezések sorrendjét.
A fenti 1-3. pontban már eldőlt helyezéseken kívül az esetleges selejtező csoportokból tovább
nem jutott csapatok között a további sorrend szintenkénti számolás alkalmazásával kerül
megállapításra a 4. pontban meghatározott szabályok szerint.
A verseny vegyes fogásnemben kerül megrendezésre.
Az első fordulóban (odavágó) 59kg kf. , 66kg szf….stb
A második fordulóban (visszavágó) 59kg szf. , 66kg kf….stb.
Időpont I. forduló alapszakasz: 2017. október 22-ig.
Időpont II. forduló középdöntő (szükség esetén): 2017. november 12-ig.
Időpont III. forduló döntő: 2017. december 3-ig.
4./ Helyezések megállapítása
Tus győzelem 5:0, Technikai tus 4:0 vagy 4:1, Pontozásos győzelem 3:0 vagy 3:1,
Leléptetés 5:0, valamint egy versenyző sérülés miatt visszalép, vagy nem tudja
folytatni a versenyt 5:0.
Ha valamely csapat nem állít ki versenyzőt egy súlycsoportban, 5:0-val kell jóváírni a
másik csapat javára.
Két csapat mérkőzésének végeredményét a győztes mérkőzések száma adja.
A győztes csapat 3 „E” pontot a vesztes csapat 0 „E” pontot, döntetlen esetén 1-1 „E”
pontot kap mindkét csapat.
Az így szerzett „E” pontok összege adja a végső sorrendet. A több „E” pontot szerzett
csapat kerül előrébb.
A végső sorrend megállapításánál két csapat „E” pontegyenlősége esetén az alábbi
kritériumok döntenek köztük:
1) A szerzett „E” pontok egyenlősége esetén az egymás elleni mérkőzéseiket az
egymás elleni eredmény, döntetlen esetén a pozitív pontok döntenek, amelyik
csapat több pozitív pontot szerzett az kerül előrébb.
2) Ha ez is azonos, az egymás elleni mérkőzésen szerzett több tusgyőzelem dönt, a
több tusgyőzelmet szerző javára.
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3) Ha ez is azonos, az egymás elleni mérkőzésen szerzett több egyéb 5:0-s győzelem
dönt, a több egyéb 5-0-ás győzelmet szerző javára.
4) Ha ez is azonos, az egymás elleni mérkőzésen szerzett több technikai
tusgyőzelem dönt, a több technikai tusgyőzelmet szerző javára.
5) Ha ez is azonos az egymás elleni mérkőzésen szerzett több technikai pont dönt.
A több technikai pontot szerzett kerül előrébb.
6) Csak, ha mindez egyenlő, akkor kerül előtérbe a fenti sorrendben a csoporton
belüli, összes mérkőzés eredménye.
Három vagy négy csapat „E” pontjainak egyenlősége esetén az alábbi kritériumok
döntenek:
A vizsgált három csapat egymással szemben szerzett ”E” pontjainak azonossága esetén,
a fenti pontokban leírt kritériumok az irányadók. Ha bármely pontban az egyik csapat
kiemelhető, utána már a másik két csapat egymással szembeni eredményei a
meghatározóak, szintén a fenti pontok alapján.
4./a Menetidő:
Kötött és szabadfogásban egyaránt a jelenlegi UWW szabályok szerint zajlik a mérkőzés.
4./b Eltérő szabályok:
A csapatbajnoki rendszer végig kettes bírói rendszerben zajlik.
Az NB II. fordulóit megegyezés alapján igény szerinti napokon lehet megrendezni, de ha
a forduló hétköznapra esik, figyelembe kell venni a 16.00 órás versenykezdést a bírói
küldésre való tekintettel.
5,/ Nevezési díj:
NB II: 30.000,- Ft/csapat/alkalom (Az oda-visszavágó 1 alkalom, ha
egy helyszínen és egy időpontban történik. Ebben az esetben a bírói díj is egyszeres.)
A nevezési díjat a rendező szedi be és a rendezőt illeti.
6./ A bírók és ellenőrök kijelölése és díjazása:
A bírókat és a versenyellenőrt az MBSZ jelöli ki és verseny ellenőr is küldhető. A
verseny elnöke csak nemzetközi bíró lehet.
A bírók díjazása: Az egyéni versenyek bírói díjszabása szerint, melyeket a rendező fizet.
Az esetleg nem szabályozott kérdésekben a versenyellenőr a verseny elnökével közösen
dönt a vitás esetekben, a verseny színhelyén.
7./ Versenyrendezési kötelezettség:
- Megfelelő méretű csarnok a lebonyolításhoz, a 12x12-es versenyszőnyegek számától
függően.
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- Csapatok részére 1-1 öltöző és 20-20 ülőhely elszeparáltan, a nézők és a szurkolók részére
ülőhely biztosítása.
- Challenge egyik fordulóban sem kötelező.
8./A lebonyolítással kapcsolatos jogok:
A verseny kiírásával, szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos vagyoni értékű jogok a
Sportszövetséget illetik meg, ideértve különösen a verseny rendezési helyén elhelyezett
hirdetésekkel kapcsolatos jogokat.
A verseny résztvevőinek a Szövetség- előzetes egyeztetés alapján - térítésmentesen hirdetési
lehetőséget biztosít.
Ezen kívül a rendező sportszervezet - ingyenesen vagy térítés ellenében - hirdetési lehetőséget
biztosíthat a többi résztvevő sportszervezetnek.
9./ Kirívó normaszegés esetén követendő eljárás
A versenysorozat folyamán tanúsított, kirívóan erőszakos, trágár, versenyzőhöz, vagy
sportszakemberhez nem méltó magatartás esetén a versenyző, illetőleg a csapat
képviseletében a versenyen jelenlévő sportszakember, - illetőleg több versenyzőt vagy
sportszakembert érintő ügyben az induló sportszervezet csapata - a versenysorozat adott
fordulójából, vagy a versenysorozat további részéből kizárható.
A kizárásról a verseny elnöke kezdeményezésére a verseny elnöke és verseny ellenőre
együttesen dönt, azonnal, a verseny helyszínén.
Döntésük előzetesen végrehajtható, azonban ellene a büntetés kiszabásának napján, az
érintett, a Szövetséghez írásban előadott rendkívüli jogorvoslattal fordulhat.
E jogorvoslati kérelemről a Szövetség Fegyelmi Bizottsága a beérkezéstől számított 3
munkanapon belül dönt.
A Fegyelmi Bizottság határozata ellen jogorvoslati kérelemmel az érintett a Fegyelmi
Szabályzatban meghatározott módon és időben a Szövetség Elnökségéhez fordulhat. Ezen
jogorvoslat a kizárás előzetes végrehajthatóságát nem érinti.
Ezen eljárás nem zárja ki, hogy az adott ügyben a Szövetség a Fegyelmi Szabályzatban
meghatározott módon fegyelmi eljárást folytasson le, és annak eredményeként a versenyről
történő kizárás mellett más szankciókat is alkalmazzon.
10.) Egyéb szabályok:
A verseny elnöke minden versenyző mérlegelését megelőzően köteles meggyőződni arról,
hogy a versenyző rendelkezik a kiírásban szereplő feltételekkel, így különösen sportorvosi
engedéllyel (érvényes bejegyzett „versenyezhet” orvosi igazolással) sportolói kártyával,
illetve a magyar állampolgárságát igazoló hiteles dokumentummal, stb.
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11. Díjazás:
Az érmeket és a kupákat a Magyar Birkózó Szövetség biztosítja.
A csapatok helyezésük alapján az alábbi pontokat kapják:
- I. hely 65, II. hely 60, III. hely 55 pont, a további helyezések mindig 5 ponttal
csökkenek.
Budapest, 2017. február 17.
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