
Az Országos Bajnokságokon való indulási feltételek módosítása. 

 

2017. március 1. napjától a következő módosult szabályok alapján indulhat természetes 

személy az egyéni Országos Bajnokságokon: 
 

1) A Magyar Birkózó Szövetség által kiírt Egyéni Országos Bajnokságokon kizárólag magyar 

állampolgársággal rendelkező természetes személy indulhat. 

2) Magyar, illetőleg idegen állampolgársága mellett magyar állampolgársággal is rendelkező 

természetes személy sportoló abban az esetben vehet részt a bajnokságon, ha valamely hazai 

vagy külföldi sportszervezet igazolt versenyzője, érvényes versenyzési engedéllyel, valamint 

érvényes magyar vagy külföldi sportegészségügyi orvosi igazolással rendelkezik. 

3) A magyar állampolgárságot megfelelő módon igazolni kell. 

4) Az állampolgárság igazolására alkalmas okirat: 

– érvényes magyar személyazonosító igazolvány, vagy 

- érvényes magyar útlevél, vagy 

- érvényes állampolgársági bizonyítvány, vagy 

- egyéb honosítási okirat 

Magyar Igazolvány az állampolgárság igazolására nem alkalmas. 

5)  A versenyző magyar állampolgárságát a versenyzőt igazoló hazai sportszervezet köteles a 

versenyt megelőzően vizsgálni akként, hogy előzetesen a versenyzőt a 4.) pontban felsorolt 

eredeti okiratok bemutatására kötelezi, arról másolatot készít, a másolatot iratai között 

megőrzi. 

6) Abban az esetben, ha utólag a versenyző magyar állampolgársága megdől, a sportoló 

versenyeredménye megsemmisítése mellet, az őt igazoló és versenyeztető sportszervezetet 

vétkességére tekintett nélkül fegyelmi büntetésként 500 000 Ft pénzbírsággal kell büntetni. A 

fenti pénzbüntetésen felül a sportszervezet és a sportoló egyéb fegyelmi büntetéssel is sújtható. 

7) Magyar sportszervezet által nem igazolt sportoló a versenyt megelőző 3 munkanappal köteles 

a 2) pontban meghatározott feltételeket igazoló okiratok és a 4) pontban meghatározott 

okiratok valamelyike másolatát a Magyar Birkózó Szövetségéhez postai vagy elektronikus 

úton megküldeni, az ily módon megküldött okirat eredetijét pedig a versenyt megelőző 

mérlegelésig bemutatni. Ennek hiányában a sportoló a versenyen nem indulhat. 

8) Idegen nyelven kiállított okirat egyszerű magyar fordítását az okirat bemutatásával 

egyidejűleg csatolni kell. A Magyar Birkózó Szövetség előírhatja a bemutatott okirat hiteles 

fordításának bemutatását. 

9) A feljutásos rendszerű diák és serdülő országos bajnokságokon magyar sportszervezethez nem 

igazolt versenyzők abban az esetben vehetnek részt, ha valamely területi bajnokságon az 

indulás jogát megszerzik. 

Diákolimpiákon csak a magyar iskolarendszerben tanuló diákok vehetnek részt. 

 

10) Sportbiztosítás 

A magyar klubbal nem rendelkező versenyzőknek a sportbiztosítás megléte mindenkinek a 

saját felelőssége. 

Elfogadta a Magyar Birkózó Szövetség Elnöksége 2017. február 13-án 5/2017. számú 

határozatával. 


