Magyar Birkózó Szövetség egységes válogatási elvei
Hosszú évek óta igényként jelentkezett a Magyar Birkózó Szövetség irányába az egységes válogatási elvek
kidolgozása. A jelenlegi szakmai vezetők egységesen megalkották azokat az elveket, amelyek segíthetik a
központi felkészülést, és a világversenyre történő utazás jogának megszerzését.
1. Nemzetünket világversenyeken képviselő, csapat tagjairól, létszámáról a korosztályos szakág vezető
javaslata alapján a Magyar Birkózó Szövetség elnöksége dönt.
2. A korosztályos szakág vezető által előírt felkészülési program betartása és példamutató
végrehajtása.
3. A felkészülések ideje alatt és a versenyidőszakban tanúsított sportszerű magatartás.
4. A Magyar Birkózó Szövetség által előírt dopping szabályzat betartása.
5. A szakág vezető által kijelölt hazai és nemzetközi versenyeken nyújtott teljesítmény alapján.
6. * Kiemelkedő nemzetközi eredményt elért versenyző esetében (elmúlt két évben) a szakág vezető
eltekinthet a válogatási elvek alkalmazásától.
7. Egészségi állapot, a válogatottságot kiharcoló versenyző sérülése, vagy betegsége esetén a szakág
vezető szakmai alelnökkel egyeztetve (a válogatási elveket figyelembe véve) más versenyzőt is
javasolhat, vagy válogatókat írhat ki.
8. Megegyező eredmények esetén,
 nemzetközi versenyeken eredményesebben teljesítő versenyző, szem előtt tartva a (verseny
erősségét),
 egymás elleni eredmények,
 teljes egyenlőség esetén a szakág vezetőnek joga van kiírni válogatót a versenyzők között az alábbi
feltételek figyelembe vételével, két versenyző esetén felnőtt és junior korosztályban 2-kg, kadet
korosztályban 1kg, súlyengedménnyel, előző napon esti mérlegelésekkel, másnap délelőtti
mérkőzésekkel, két megnyert mérkőzés elérése a cél, a nemzetközi versenyszabályok
alkalmazásával,
 három, vagy több versenyző esetén körmérkőzésekkel, a nemzetközi versenyszabályokban
megjelöltek alapján dől el a válogatottság sorsa,
9.





(UP) Az utánpótlás összetartó edzéseken kötelező részvétel a válogatott aspiránsok számára,
a válogatott edzéseihez viszonyítva 100 km-es körzetből havonta négy alkalommal,
a válogatott edzéseihez viszonyítva 100 tol 200 km-es körzetig, havonta két alkalommal,
a válogatott edzéseihez viszonyítva 200 km feletti körzetből, havonta egy alkalommal,
az összetartó edzések elmulasztása a válogatottság elvesztésével járhat,

10. (UP) Abban az esetben, ha a megjelölt válogató versenyek hónapokkal megelőzik a világversenyt,
akkor,
 korosztályos szakág vezető meghatározhatja a válogatott versenyző ideális testsúlyát.
 rendszeresen ellenőrizheti a versenyző testsúlyát, amennyiben eltérést tapasztal, kötelessége a
figyelmeztetni, és edzőjét tájékoztatni róla,
 ismétlődő fegyelmezetlenség miatt kizárását kezdeményezheti az utazó csapatból,
*A 6. számú pont csak a felnőtt korosztály számára vonatkozik!
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