
 

 

2015. évi NB I és NB II. Felnőtt Birkózó Csapatbajnokság 

Versenykiírása 

 
 

 

1./ A csapatbajnoki versenyrendszer célja: 

 

 A 2015. évi csapatbajnoki címek eldöntése. 

 A birkózósport népszerűsítése. 

 A szakosztályok erőviszonyainak a sportág technikai fejlődésének, 

felmérése szakmai és menedzselési szempontból.  

 

2./ A versenysorozat résztvevői: 

 

A CSB rendszerben azok a szakosztályok vehetnek részt, akik: 

Vállalják ennek a CSB rendszernek az általános irányelveit és szabályait. 2015. szeptember 

25-ig. napjáig neveznek írásban a simitazs@birkozoszov.hu email címre. Nevezni egyesületet 

kell. Vállalják a CSB egy fordulójának megrendezését. Az egyes fordulókra a rendezési 

szándékot a nevezéskor kell jelezni a szövetség felé. Több jelentkező esetén, illetve jelentkező 

hiányában sorsolással döntünk az egyes fordulók helyszínéről. 

 

 A felnőtt csapatokat 1999-ben, vagy korábban született, érvényes sportorvosi 

„versenyezhet” versenyzési engedéllyel rendelkező magyar állampolgárok alkotják, akik 

2015. január 31. napján már az adott klub igazolt versenyzői, (az új leigazolásokra ez nem 

vonatkozik).  

Az 1999-ben született versenyzők csak az 59 kg-ban birkózhatnak. Az 1998-ban született 

másodéves kadetok csak a mért súlyukban 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 

minimum 6 súlycsoporttal kell felállnia a csapatmérkőzésre. A mérlegelt versenyzők egy 

súlycsoporttal feljebb is birkózhatnak (kivéve az 1999-ben születettek, és 1998-ban 

születettek, lásd előbb). 

 

Egyazon sportoló egy bajnoki szezonban csak egy csapatban szerepelhet.  

-  Az első osztály 9 csapatból áll. Azonos osztályban egy egyesület csak egy csapattal 

szerepelhet, az egy egyesület két csapata között az átjárás nem megengedett. A bajnokság 

végén a 8. és a 9. helyezett csapat kiesik az NB I.-ből és az NB II. első helyezettje jut fel az 

NB I.-be.  

Abban az esetben, ha a feljutó valamely egyesület második csapata, akkor a bajnoki cím, és az 

ezzel járó díjazás jogos birtokosává válik, de nem jut fel az NB I-be.  

Ha az NB II. bajnoka valamely egyesület 2. sz. csapata, akkor a feljutás joga a helyezésben 

utána következő csapaté. 

 

- 2015. évben az NB I-ben indulásra jogosult csapatokat a 2014. évi CSB első nyolc 

helyezettje: FTC, ESMTK I., Vasas SC I, Ceglédi VSE, Csepeli BC, Dorogi NC, HVSE, 

Kecskeméti TE, valamint 9. csapatként a 2014. év NB II. CSB 3. helyezettje a Dunaferr 

SE alkotják. 
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 Amennyiben az NB I-es indulási szándékot jelző egyesületek száma nem éri el a 9-et, a 2014. 

évi végeredmény sorrendjében kell lehetőséget adni kluboknak az indulásra. A többi 

egyesület, illetve az NB I-esek második csapata az NB II-be nevezhet. Ha egy egyébként első 

osztályra jogosult csapat nem kíván nevezni az NB I-be, az NB II-ben történő indulásra 

lehetősége van. 

Amennyiben egy csapat nevez, de nem jelenik meg a versenyen, a rendező egyesület 

kiszámlázza a nevezési díjat, melynek be nem fizetése esetén a következő 

csapatbajnokságon nem indulhat. 

Ha egy csapat a sorozat közben lép vissza az eredménye törlődik, kizárásra kerül. 

 

 

A külföldi csapatbajnokságban induló magyar versenyzők a hazai csapatbajnokságban 

indulhatnak, de csak a saját egyesületük színeiben. ( Ők nem lehetnek vendégjátékosok.) 

 

 

Külföldi állampolgárok a következő esetekben indulhatnak saját játékosként: 

 vagy magyar igazolvánnyal rendelkeznek és az adott klub igazolt versenyzői  

       2015. január 31. napján. 

 

 vagy az Európai Unió tagállamai egyikének állampolgárai, állandó bejelentett     

       lakással rendelkeznek Magyarországon (Magyarországi rezidensek) az adott klub    

       igazolt versenyzői 2015. január 31. napján,   

      (az itt felsorolt 3 feltétel együttes megléte szükséges a nevezéshez)  

 

 vagy más ország állampolgárai és érvényes munkavállalási engedéllyel  

        rendelkeznek-, vagy a 2015-2016. tanévre  beiratkozott és tényleges iskolai   

        hallgatók Magyarországon, állandó bejelentett lakással rendelkeznek  

       Magyarországon  (Magyarországi     rezidensek) az adott klub igazolt  

       versenyzői 2015. január 31. napján, (az itt felsorolt 4 feltétel együttes megléte   

       szükséges a nevezéshez.)   

 

 

2./a. Vendégjátékos: 

 

Vendégjátékosnak az a sportoló minősül, aki 

 más klub igazolt versenyzője és rendelkezik saját klubja engedélyével, vagy  

 2015. január 31. után igazolt át az adott klubhoz (vitás esetekben az MBSZ 

nyilvántartását kell elfogadni)  

 külföldi állampolgár – (idegenlégiós), rendelkeznie kell az MBSZ írásos 

engedélyével, melyhez szükséges a külföldi klub, a külföldi szövetség és a CELA 

írásos hozzájárulása és sportorvosi engedély 

 

Kettős Állampolgár: Kettős Állampolgár vendégjátékosként szerepelhet abban         

            az esetben, ha más ország csapatbajnokságán nem indul. 

 

 Az a versenyző, akit saját klubjában nem szerepeltetnek a csapatbajnokságon és 

külföldön sem birkózik, kölcsönadható vendégjátékosnak a szokásos 

engedélyekkel, de a kölcsönadó és a kölcsönvevő két csapat esetleges egymás 

elleni mérkőzésén nem szerepelhet. 
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Vendégjátékos szerepeltetése: 

- csapatonként az egész versenysorozat alatt mindösszesen csak 3 fő vendégjátékos 

szerepelhet. Ezek mindegyike mérlegelhet bármely fordulóban, de egy adott mérkőzésen 

csak 2 vendégjátékos birkózhat.    

- A vendégjátékos nevét és adatait (születési idejét, azonosító igazolványának számát, állandó 

lakóhelye címét) külön lapon, mérlegeléskor, az egyesület adja le a verseny elnökének, melyet 

a verseny elnöke Faxon vagy e-mailen továbbít a szövetségbe. Vendégjátékost bármelyik 

fordulóban lehet nevezni! 

 

2./b. A versenyek helyei és időpontjai: 

 

Az alapszakasz sorsolása:2015. szeptember 28-án  9.00. órakor a szövetségben. 

 

 

A csoport   B csoport   C csoport 

Vasas SC   ESMTK I.   FTC I. 

Dorogi NC. I.   Cegléd I.   Csepeli BC. I. 

Kecskeméti TE.  Dunaferr   HVSE 

 

Az egyes csoportmérkőzések első fordulójában a mindenkori házigazda az erőnyerő. 

A többi fordulóban mindig sorsolással döntik el, hogy ki az erőnyerő. 

 

A helyszínekről: Későbbi kijelölés! 

 

     

3./  Lebonyolítási rend:   
 

NB I alap szakasz :  

 

A 9 klubot három csoportba sorsoljuk a 2014. év első három helyezettjének kiemelésével. 

A csoportokon belül körmérkőzés van, kötelezően két fordulóban, kötelezően két időpontban. 

(odavágó, visszavágó)  

   

Időpont: Odavágó:   2015.október 13,14,15. 

   Visszavágó: 2015. október 27, 28, 29. 

 

NB I. döntő és helyosztók: 

 

A csoportok győztesei az 1-3. helyért (A 2014. évi döntőhöz hasonlóan később kijelölendő 

központi helyszínen és rendezéssel.) 

A csoportok második helyezettjei a 4-6. helyért 

A csoportok harmadik helyezettjei pedig a 7-9. helyért.  

A csoportokon belül körmérkőzés van, kötelezően két fordulóban, kötelezően két időpontban. 

(odavágó, visszavágó)  

 

Időpont: Odavágó:  2015. november 3, 4, 5. 

    Visszavágó: 2015. november 17, 18, 19. 

 

A verseny vegyes fogásnemben kerül megrendezésre.  

Az első fordulóban (odavágó) 59kg kf. , 66kg szf….stb  

A második fordulóban (visszavágó) 59kg szf. , 66kg kf….stb. 
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NB II :  

 

 Alapszakasz 

NB II.-ben Keleti és Nyugati területi csoport kerül kialakításra a Duna a választóvonal. 

A budapesti egyesületek sorsolás útján lesznek szétosztva a Keleti és Nyugati 

területekre. 

Az induló csapatok létszámától függően mind a Keleti és Nyugati Területeken 3-4 csapatos 

csoport(ok) kerül(nek) kialakításra sorsolás útján. (Kiemelés nincsen).  

A csoportokon belül körmérkőzés van oda – visszavágó alapon. Az alapszakaszt október 31-

ig kell lebonyolítani! 

 

 

Rájátszás  

A Keleti és Nyugati területen kialakított csoportok első helyezettjei 1-1 csoportban 

körmérkőzéses rendszerben megmérkőznek a csoport első helyezésekért. A rájátszást 

november 15-ig kell lebonyolítani! 

 

Helyosztók 
Ezek után a Keleti és Nyugati terület csoport két elsője megmérkőzik az NB I. feljutásáért, a 

csoport második helyezettek megmérkőznek 3-4. helyért és a csoport harmadik helyezettek 

megmérkőznek a 5-6. helyért. A további helyezések pontszámítás alapján történik. A 

helyosztókat november 27-ig kell lebonyolítani! 

 

Pontegyenlőség esetén az alább ismertetett szempontok alapján kerül meghatározásra a végső 

sorrend. 

A további helyezéseket számolással döntjük el, a csapatok sorrendjét az E pontok, majd a 

pozitív pontok jobb különbsége alapján kell kiszámolni. 

 

 

Az NB II. csapatainak a mérkőzéseit: 

Alapszakasz: 2015. október 1-31. között kell lebonyolítani. 

Rájátszás:      2015. november 1-15. között kell lebonyolítani. 

Helyosztók:    2015. november 16-27. között kell lebonyolítani.  

 

 Súlycsoportok: 

 

59, 66, 71, 75, 80, 85, 98, 130 kg Súlyengedmény nincs. 

   

A mérlegelésnél a csapatok maximum 20 fő versenyzőt mérlegelhetnek. Egy csapatnak 

minimum 6 súlycsoporttal kell felállnia a csapatmérkőzésre. A mérlegelt versenyzők egy 

súlycsoporttal feljebb is birkózhatnak. (kivéve az 1999-ben születettek, és 1998-ban 

születettek, lásd előbb.). 

 

 

 

 



 5 

4./ Helyezések megállapítása  

 

Tus győzelem 4:0, technikai tus 4:0 vagy 4:1, pontozásos győzelem 3:0 vagy 3:1, 

leléptetés 4:0. 

Ha valamely csapat nem állít ki versenyzőt egy súlycsoportban, 4:0-val kell jóváírni a 

másik csapat javára. 

Két csapat mérkőzésének végeredményét a pozitív pontok összege adja 4-0, 3-1, stb. 

A győztes csapat 2 eredményességi /továbbiakban „E” pont/ pontot kap a vesztes 0 

pontot, döntetlen esetén 1-1 „E” pontot kap mindkét csapat. 

 

 

a,/  Az így szerzett „E” pontok összege adja a végső sorrendet. A több „E” pontot 

szerzett csapat kerül előrébb. 

 

b,/ A végső sorrend megállapításánál két csapat „E” pontegyenlősége esetén az alábbi 

kritériumok döntenek: 

- az egymással szemben szerzett több „E” pont 

- az így szerzett „E” pontok egyenlősége esetén /1-1/ az egymás elleni mérkőzésüket 

vizsgálva a pozitív pontok különbsége dönt, amelyik csapatnak nagyobb a különbség 

az kerül előrébb. 

- ha ez is azonos, az egymás elleni mérkőzésen szerzett több tusgyőzelem dönt, a  

több tusgyőzelmet szerző javára. 

- ha ez is azonos, az egymás elleni mérkőzésen szerzett több technikai tusgyőzelem 

dönt, a több technikai tusgyőzelmet szerző javára. 

-  ha ez is azonos az  egymás elleni mérkőzésen szerzett több technikai pont dönt. A 

több technikai pontot szerzett kerül előrébb. Csak ha mindez egyenlő, akkor kerül 

előtérbe a fenti sorrendben a csoporton belüli  összes mérkőzés eredménye. 

 

c, / Három csapat „E” pontjainak egyenlősége esetén az alábbi kritériumok döntenek: 

-  a vizsgált három csapat mérkőzésein egymással szemben szerzett 

„E” pontjainak száma a mérvadó. 

Több „E” pontot szerzett csapat kerül előrébb. 

-  Ha ezek az „E” pontok két csapatnál azonosak, 

a két csapatra vonatkozó helyezés megállapítási kritériumok az irányadók. 

- A vizsgált három csapat egymással szemben szerzett ”E” pontjainak azonossága esetén, 

a b, pontban leírt kritériumok az irányadók. Ha bármely pontban az egyik csapat 

kiemelhető, utána már a másik két csapat egymással szembeni eredményei a 

meghatározóak, szintén a b, pont alapján. 

 

d,/  Négy csapat „E” pontjainak egyenlősége esetén sorrendjük megállapításánál az 

alábbi kritériumok az irányadók: 

az egymással szemben szerzett „E” pontok száma, akinek nagyobb az kerül előre. 

-  ha ez bármely számú csapatnál azonos a b, ill. c, pontokban leírtak szerint kell                  

sorrendjüket meghatározni. 

- A páros mérkőzések oda – visszavágója után az E pontok egyenlősége estén a b. 

pontban meghatározottak alapján kell megállapítani a győztest. 

 

4./a Menetidő: 

 

Kötött és szabadfogásban egyaránt a jelenlegi UWW szabályok szerint zajlik a mérkőzés. 

 

4./b Eltérő szabályok: A csapatbajnoki versenysorozat végig kettes bírói rendszerben 

zajlik. Azaz a mérkőzést egy vezető bíró és egy szőnyeg elnök vezeti le.  
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5,/ Nevezési díj: NB I. 30.000,- Ft/csapat/alkalom 

   NB II. 20.000,- Ft/csapat/alkalom 

 

A nevezési díjat a rendező szedi be és a rendezőt illeti. 

 

 

 

 

6./ A bírók és ellenőrök  kijelölése és díjazása :   

 

A bírókat és a verseny ellenőrt az MBSZ jelöli ki. A verseny elnöke csak nemzetközi bíró 

lehet. 

A bírók díjazása: Az egyéni versenyek bírói díjszabása szerint, melyeket a rendező fizet. 

Abban az esetben, ha az NB II.-ben az oda és visszavágó ugyan azon a napon van a bírói 

díjszabás 1.5 szeres díj. (NB II.-ben az oda és visszavágót csak abban az esetben lehet 

egy napon megrendezni, ha a csoporton belül mindegyik csapat bele egyezik!)  

A versenyellenőr díjazása: A verseny ellenőr díjazását az MBSZ biztosítja. 

 

Az esetleg nem szabályozott kérdésekben a verseny ellenőr, a verseny elnökével közösen 

dönt a vitás esetekben, a verseny színhelyén. 

 

 

7./ Versenyrendezési kötelezettség: 

 

 

7./a  A rendező kötelezettségei: 

 

- Megfelelő méretű csarnok a lebonyolításhoz, a 12x12-es versenyszőnyegek számától 

függően.  

- Csapatok részére 1-1 öltöző és 20-20 ülőhely elszeparáltan, a nézők és a szurkolók részére 

ülőhely biztosítása. 

- Challenge csak az NBI. Helyosztóira kötelező. 

 

 

7./b Reklámjogok: 

 

A verseny reklámjoga az MBSZ tulajdona. 

A verseny résztvevőinek az MBSZ előzetes egyeztetés alapján térítésmentesen reklámhelyet 

biztosít. 

Ezen kívül a rendező lehetőség szerint reklámhelyet biztosíthat a többi résztvevőnek. 

 

 

8./ A CSB rendszer fegyelmi szabályzata 

 

A verseny lebonyolítása és tisztasága érdekében szankciókat vezetünk be. A Magyar Birkózó 

Szövetség Fegyelmi Szabályzatát a 2015. évi CSB rendszer lebonyolítása során a következő 

eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

 

8/a A fegyelmi vétségek: 
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8/a/) Kirívó szabálytalanság (verekedés, a terem tárgyainak erőszakos fizikai mozgatása) 

esetén versenyből való kizárás és fegyelmi eljárás megindítása, valamint a csapat 

eredményéből 15 pont levonása.  

8/b A fegyelmi szankció kiszabása és a jogorvoslat 

 

A szankciók kiszabásáról a verseny elnöke kezdeményezésére a verseny elnöke és verseny 

ellenőre együttesen dönt a verseny helyszínén.  

 

Döntésük ellen a csapatbajnokság szervezőjéhez (MBSZ) lehet fellebbezni. A fellebbezést 

legkésőbb az adott verseny napot követő 2 napon belül kell benyújtani. 

 

A fellebbezésről 3 tagú bizottság dönt, melynek tagjai: 

- a szövetség főtitkára 

- az MBSZ Jogi és Átigazolási Bizottság 

- Az MBSZ Jogi és Átigazolási Bizottság egy tagja  

 

A fellebbezésről legkésőbb a következő forduló előtt 3 nappal dönteni kell, és erről az 

érdekelteket azonnal (telefon, fax, email útján) értesíteni szükséges. A fellebbezés elbírálása 

után további észrevételnek és fellebbviteli eljárásnak helye nincs.  

 

9./ A CSB rendezéséhez kapcsolódó speciális szabályok: 

 

a) A versenyzők indokoltan kizárólag csak a verseny orvosának a jóváhagyásával léphetnek 

 vissza, és azon a napon már nem birkózhatnak. 

b) A versenyzők a mérlegelésen kizárólag érvényes versenyengedély birtokában vehetnek 

részt. 

 A verseny elnöke minden versenyző mérlegelését megelőzően, köteles meggyőződni arról, 

hogy a versenyengedély bemutatója rendelkezik érvényes orvosi igazolással és sportolói 

kártyával. 

 

10. Díjazás 

 Az érmeket és a kupákat a Magyar Birkózó Szövetség biztosítja. 

 A csapatok helyezésük alapján az alábbi pontokat kapják: 

- I. hely 160, II. hely 140, III. hely 130,   

- A további helyezéseknél a pontszámok lefelé mindig 5 ponttal csökkennek. 

 A csapatok pénzdíjazása később kerül tárgyalásra. 

  

       -   I. helyezett      

       -  II. helyezett         

       - III. helyezett         

       - IV. helyezett         

       -  V-IX. helyezett valamint az NB II. feljutója  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Budapest, 2015. szeptember 15. 

                 

Az NB I. és NB II. csapatbajnokság kiírását a Magyar Birkózó Szövetség Intéző Bizottsága 

16/2015. számú határozat számon elfogadta. 

       


