2 Fejezet/ bekezdés
Verseny lebonyolítás
A versenyeket kieséses rendszerben rendezik, ahol a résztvevő birkózók, számának
megfelelően kell kialakítani 4, 6, 8, 16, 32, 64-es táblát.
Ha a mérlegelt versenyzők létszáma nem ideális, akkor kvalifikációs mérkőzéseket
kell rendezni. A párosítás a kihúzott számok pillanatnyi sorrendjétől függ.
Minden olyan versenyző, aki a döntőbe jutott ellenfelétől kikapott, az a vigaszágra
kerül. Két külön ága van a vigaszágnak egy felső és egy alsó ág.
A két vigaszági mérkőzések győztesei bronzérmesek lesznek.
Minden súlycsoport küzdelmei 2018-tól két napig fognak tartani
A súlycsoport sorsolása a küzdelmeket megelőző napon tartják, míg az orvosi
vizsgálatokat és a mérlegelést, az érintett súlycsoport mérkőzéseinek reggelén.
A döntőbe jutott versenyzők, és a vigaszági résztvevők a következő nap reggelén újra
mérlegelnek, és orvosi vizsgálaton esnek át, ekkor 2 kg tolarencia megengedett. Ez
2018-ban lesz érvényes. A vigaszági mérkőzések délelőtti, míg a bronzmérkőzések, és
a döntők a délutáni programban lesznek megrendezve.
Azok a versenyek ahol 16 főnél kevesebb induló van ott a verseny rendezője egy nap
alatt megrendezheti az adott súlycsoport mérkőzéseit. A sorsolást, az orvosi vizsgálatot
a mérlegelést az adott versenynap reggelén kell megtartani.
A vigaszági mérkőzéseket az alsó ág küzdelmeivel kell kezdeni, ha azonos mérkőzés
szám van akkor a felső ág mérkőzéseit kell elsőként megrendezni.
A helyezési sorrend megállapítása a VII. helyezett versenyzőtől felfelé a következő:
- legtöbb tusgyőzelem
- legtöbb technikai tusgyőzelem
- legtöbb technikai pont végrehajtása az összes mérkőzésen
- legkevesebb pont amit az adott versenyzőn végre hajtottak
Azokat a versenyzőket akik között a fent említett kritériumok alapján nem lehet a
sorrendiség fokát megállapítani hasonló helyezést érnek el.

Nordic system
Abban az esetben, ha egy súlycsoportban csak 6 versenyző mérlegel, akkor
körmérkőzés formájában kell a helyezést megállapítani. Minden versenyző mérkőzik
minden ellenfelével. Az utolsó forduló mérkőzéseit a második napon kell megtartani.
A helyezések megállapítása körmérkőzések alapján:
az a birkózó az első, aki a legtöbb győzelmet érte el, ha két ilyen versenyző van, akkor
az egymás ellen elért eredmény adja a győztest
ha több versenyző rendelkezik egyforma számú győzelemmel, akkor a következők
döntik el a sorrendet:
- több tusgyőzelem
- több technikai tusgyőzelem
- több technikai pontot ért el az összes mérkőzésen
- akin a legkevesebb technikai pontot hajtották végre az összes mérkőzésen
- akinek a legkisebb a sorsolási száma
Ha 6 versenyző mérlegel akkor két 3 fős csoportot kell kialakítani, a húzott számok
adják meg a sorrendet a két legkisebb számot húzott versenyzőt külön csoport élére
kell sorsolni pl:
HUN 2

A Csoport

B Csoport

CAN 12

1 HUN (2)

4 CAN (12)

ALB 24

2 ALB (24)

ROM 31

3 USA (36)

5 ROM (31)
6 FRA (44)

USA 36
FRA 44
A csoporton belül körmérkőzés után a két csoport győztes a másik csoport második
helyezett versenyzőjével vívja az elődöntőt, a két győztes a döntőt, míg a két vesztes a
bronzmérkőzést vívja. Csak egy bronzérem van ebben az esetben.

2 Fejezet/ 9 bekezdés
Verseny programok
Olimpiai játékok 7 nap 3 szőnyeg
Felnőtt világbajnokság 9 nap 4 szőnyeg
Junior világbajnokság 7 nap 3 szőnyeg
A nevezések számától függően lehet növelni illetve csökkenteni a szőnyegek számát
A versenynapokon a programok időtartama nem haladhatja meg a 3 órát.
A döntőket egy szőnyegen, a bronzmérkőzéseket két szőnyegen kell megrendezni.
Azokat a mérkőzéseket, amit az UWW közvetíti, csak egy szőnyegen lehet
megrendezni.
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Akció pontok
1 pont jár
- Annak a birkózónak, akinek ellenfele teljes lábbal lép a védőszőnyegre
- Abban az esetben, ha a támadó versenyző lép a védőszőnyegre, de a fogás
végrehajtása folyamatos 1, 2, 4, 5 pont adható
- Ha az akciót nem tudja befejezni, ellenfele kap 1 pontot
- Ha a támadó versenyző ellenfelét felemeli és úgy lép a védőszőnyegre, de az akciót
nem tudja befejezni, nem jár pont senkinek.
- Ha valamelyik versenyző ellenfelét a zónából kilöki, figyelmeztetni kell, és ha ezt
újra megteszi inteni kell ellenfele 1 pontot kap
- Minden olyan helyzetben ahol nincs vérzés vagy látható sérülés ellenfél kap 1 pontot
- Elvesztett „Challange”
- Abban az esetben, ha az elrendelt 30” mp alatt nem született akció pont
szabadfogásban a kötelező támadási időn belül
- Levitel után az ellenfele mögé kerül
- Minden szabálytalanságért 1 pont intés jár
- Fogásakadályozásért
- Mez húzásért
- Akkor, ha lenti helyzetben akár támadó akár védekező versenyző vét a szabályok
ellen
- Passzivitásért kötöttfogásban

- Akció indítása közben a támadó a hátára kiesik, a zónából ellenfele a védőszőnyegen
blokkolja ellenfele támadását

2 pont jár
- Levitel ahol 3 kontakt pont kell a szőnyeget érintenie 2 tenyér 1 térd, 2 térd 1 tenyér,
vagy fej
- Tusveszélyes helyzet nélküli dobásért
- Abban az esetben, ha kevesebb mint 90 fokban kerül a támadott versenyző, még ha a
kezei nyújtva is vannak
- Kontra akció abban az esetben, ha a kontra a szőnyeg érvényes felületén történik

4 pont jár
- Annak a versenyzőnek, aki ellenfelét közvetve tusveszélyes helyzetbe dobja
- Nagy ívű dobás tusveszélyes helyzet nélkül

5 pont jár
- Minden nagyívű dobás, ami közvetlen tusveszlyes helyzetben fejeződik be
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Passzivitás szabadfogásban
A meglévő procedúra nem változott
Szabadfogásban, ha már kevesebb idő van hátra a menetből mint 30 másodperc, és az
egyik versenyző látványosan menekül a fogásból akkor a három bíró egybehangzó
véleménye alapján a támadó versenyzőnek 2 pont jár.
Ebben az esetben kérhető „Challange”.
Passzivitás kötöttfogásban
Az a versenyző, aki nem támad, csak védekezik passzívnak tekinthető.
A bírók egybehangzó véleménye alapján adható a passzivitás, de csak a 2 perc után.
Ekkor a támadónak 1 technikai pont jár és lehetőség a választásra, hogy állásból vagy
lentről akarja folytatni a mérkőzést.

A második passzivitás 4.30” –nél adható ahol újra 1 pont és választási lehetőséget kap
az aktív versenyző. A továbbiakban, aki passzív marad a bírók 1 pontot adnak, de már
nem állítják meg a mérkőzést.
Ha az aktív versenyző a lenti helyzetet választja, akkor a leküldött versenyőznek hasra
kell feküdnie, a kezeit és a lábait nyújtva kell tartania és azok nem keresztezhetik
egymást.
A támadó versenyzőnek mindkét kezét ellenfele hátára kell tennie és ellenfele
valamelyik oldalán mind két térdén kell pozíciót foglalnia. A bíró sípszavára kezdheti
meg a támadást. A védekező versenyző nem húzhatja maga alá kezeit könyöke nem
érintheti térdeit.
A harmadik passzivitás után 1 pontot kell adni de nem kell megállítani a mérkőzést.
Diák és kadett korosztlyban, 0-0 eredménynél az első passzivitás 2.30 után adható.
A bíróknak minden esetben szóban, biztatni kell a versenyzőket az aktív birkózásra.
Az a versenyző aki állásból akciót hajtott végre és nincs különbség a két versenyző
között a küzdelem közben akkor nem figyelmeztethető passzivitással.
Ezt a szőnyegelnöknek folyamatos konzultációval kell irányítania kollégáit.
Ha látványosan csak az eredmény tartására törekszik, akkor javasolható a passzivitás.
A passzivitás kritériumai:
- Támadás nélküli küzdelem
- Megfogva ellenfele csuklóit kizárva a küzdelemből
- Lökdösni az ellenfelet
- Körbe-körbe hátrafelé mozgás
- Jó pozícióból nem indít támadást
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