
 

MBSZ ELNÖKSÉGE ÁLTAL ELFOGADOTT SZAKMAI 

VÁLTOZÁSOK 2018 

 

Az MBSZ elnöksége a 2017. szeptember 29.-ei elnökségi ülésén elfogadott szakmai 

változások valamint a szakmai bizottsági ülésen elfogadott javaslatok rövid összegzése: 

1. Diák, Serdülő korosztályban a fogásnemenkénti kötelező félévek 

megszüntetése: 

2018. január 1-től a Diák és Serdülő korosztályban megszűnik a kötelező félévek (KF-SZF) 

alkalmazása a versenynaptárban, tehát januártól vegyes rendszerben kerülnek a versenyek 

megrendezésre. Tavasszal bonyolítjuk le a kf-szf területi és országos OB-kat, ősszel pedig a 

kf-szf területi és Országos Diákolimpiákat. 

2. Serdülő korosztálytól felfelé bevezetésre kerül a minősítési 

rendszer: 

2018 Január 1-től bevezetésre kerül az aranyjelvényes minősítés serdülő-felnőtt 

korosztályban. 

Minden versenyző csak 1 fogásnemben lenne minősítve. Ha mindkettőben minősített 

helyen van, akkor az eredményesebbet vesszük figyelembe (ahol több pontot szerzett – ha 

egyenlő, akkor ahol többen vannak a súlycsoportban, pontegyenlőség esetén, a több jobb 

helyezés számít). A minősítések alapja a tavaszi válogató versenyek és OB-k a következő 

rendszerben: 

 

SERDÜLŐ: fogásnemenként és súlycsoportonként maximum 4 aranyjelvényes versenyző 

lehet a minősítő versenyek összes indulói létszámától függően. 

Versenyek: 2-2 válogató és a tavaszi OB-k. 

Ha az adott súlyban a 3-3 verseny alapján az összes indulók száma 1-5 fő 1 aranyjelvényes, 

ha 6-10 fő 2 aranyjelvényes, ha 11-15 fő, akkor 3 aranyjelvényes, 16 fő felett pedig 4 

aranyjelvényes versenyző lesz. 

 

KADET: fogásnemenként és súlycsoportonként maximum 3 aranyjelvényes versenyző 

lehet a minősítő versenyek összes indulói létszámától függően. 

Versenyek: 3-3 tavaszi válogató, és az őszi OB 

Ha az adott súlyban a 4-4 verseny alapján az összes indulók száma 1-5 fő 1 aranyjelvényes, 

ha 6-10 fő 2 aranyjelvényes, 11 fő felett pedig 3 aranyjelvényes versenyző lesz. 

 

JUNIOR: fogásnemenként és súlycsoportonként maximum 3 aranyjelvényes versenyző 

lehet a minősítő versenyek összes indulói létszámától függően. 

Versenyek: 2-2 tavaszi válogató és az őszi OB.  

Ha az adott súlyban a 3-3 verseny alapján az összes indulók száma 1-5 fő 1 aranyjelvényes, 

ha 6-10 fő 2 aranyjelvényes, 11 fő felett pedig 3 aranyjelvényes versenyző lesz. 

 



FELNŐTT: fogásnemenként és súlycsoportonként maximum 3 „aranyjelvényes” versenyző 

lehet a minősítő versenyek összes indulói létszámától függően. 

Versenyek: 1-1válogató és az OB.  

Ha az adott súlyban a 2-2 verseny alapján az összes indulók száma 1-5 fő 1 aranyjelvényes, 

ha 6-10 fő 2 aranyjelvényes, 11 fő felett pedig 3 aranyjelvényes versenyző lesz. 

 

 

A  versenyeken szerezhető minősítési pontok: 

  minősítő verseny   OB 

1. hely:  15 pont    25 pont 

2. hely:  12 pont   20 pont 

3. hely:  9 pont    16 pont 

4. hely:  8 pont    14 pont 

5. hely:  6 pont    12 pont 

6. hely:  5 pont    10 pont 

7. hely:  4 pont    8  pont 

8. hely:  3 pont    6  pont 

9. hely:  2 pont    4  pont 

10. hely:  1 pont    2  pont 

 

Ezek a pontok csak a minősítésnél lesznek figyelembe véve, a válogatási elveket és a 

válogatottak névsorát, az „A”, „B” keretek összeállítását az itt kialakult sorrend nem 

feltétlenül fogja tükrözni (Nk. versenyek, sérülések, részvétel felkészülésben, fegyelmik 

stb.) 

Minden korcsoport azon tagja, aki indul a korosztályos világversenyek egyikén, 

nemzetközi minősítést kap (NK) függetlenül a rangsorbeli helyezésétől. 

 

3. A diák és serdülő leány korcsoporttal kapcsolatos változások: 

2018. január 1-től a diák leány korcsoportban a dupla vigaszágas lebonyolítás kerül 

bevezetésre (az eddigi 2 csoport helyett), valamint a 60 kg-ot beillesztenénk új 

súlycsoportként, így a következő súlycsoportok lesznek:  

28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, +65 kg (13db) 

Serdülő leány korcsoportban az Európa-bajnokság bevezetése miatt, az UWW lebonyolítást 

alkalmazzuk az UWW súlycsoportokkal, annyi különbséggel, hogy hazai versenyen lesz egy 

+ nehézsúlyú súlycsoport. 

 

 



4. Serdülő fiú korcsoporttal kapcsolatos változások: 

2018. január 1-től aa serdülő fiú korcsoportban a lebonyolítás az UWW szabályokkal és az 

UWW súlycsoportokkal kerülnek megrendezésre, úgy, hogy a hazai versenyeken lesz egy + 

nehézsúlyú súlycsoport. Ebben a korcsoportban nem lesznek területi versenyek, helyette 

tavasszal két-két válogató verseny lesz (Kf-Szf-Női), valamint az OB-k, ősszel pedig a nyílt 

Diákolimpiákat bonyolítunk le. 

 

 

5. A nevezési díjjakkal kapcsolatos változások: 

2018. január 1-től minden nevezési díj 500,- Ft-tal emelkedik. Ez alapján a következő 

nevezési díjak érvényesek: 

 

 Előzetes nevezés alapján 

Verseny megnevezése Pénzdíjas Tiszteletdíjas Nem Tiszteletdíjas 

Felnőtt -Junior –U23-Kadet 

OB-k. 

5.000  3500  

 

Felnőtt-Junior-Kadet  

Minősítő/válogató verseny 

5.000 3.500  3.000 

Serdülő-Diák  OB, 

diákolimpiák 

  3.000  

 

Serdülő-Diák 

Rangsorverseny és területi 

bajnokságok 

  3.000 2.500 

 

6. Változások a bíráskodásban: 
 
 2018-tól az 1-30 szakosztály rendelkezzen bíróval. Ha nincs, akkor a képzésekre kell 

beíratni. Bíróképzés a régiós táborokban is lesz. 
 MBSZ versenynaptári versenyekre csak a bíróbizottság jelölheti ki a tagokat. 
 2018-tól minden verseny (kivéve területi bajnokságok) számítógépes 

lebonyolítással lesz megrendezve, minden szőnyegen lesz challenge, ezért minden 
verseny kettes bírói rendszerben lesz lebonyolítva (költségcsökkentés) 

 Minden verseny, minden mérkőzését a következő hét szerdáig tárolunk és egy 
bizottság (külföldi bíró/főtitkár/ Bíróbizottság elnök/MBSZ alelnök) fog dönteni a 
bírói hibákról, edzői/versenyzői/nézői fegyelmezetlenségekről. A verseny 
jegyzőkönyvben a verseny elnöke minden ilyet feljegyez, az edzőknek pedig joga van 
szerdáig e-mailben jelezni a vitatott mérkőzést. A bizottság dönt a bírói hibák 
mértékéről, és az esetleges büntető szankcióktól (figyelmeztetés/eltiltás) 

 A Sárga/piros lapok pénzügyi szankcionálása: Minden sárga lap 5.000 Ft büntetés 
az edzőnek, miden piros lap 30.000 Ft büntetéssel jár, melyet az edző egyesülete 



köteles befizetni. Fellebbezni a fenti bizottsághoz lehet a versenyt követő szerdáig. 
A challenge rendszert minden versenyre az MBSZ biztosítja. 

 A válogató mérkőzések beintegrálása a versenyekbe. 
 A bírói díjak 3-5 százalékos emelése (a kettes bírói rendszer miatt nincs lényeges 

összköltség változás). A legutóbbi emelés 2014-ben volt. Eszerint a bírói díjak 
mértéke a következőképpen változik: 

 
 
 

BÍRÓI DÍJAK 2018 

 

MINŐSÍTÉS DÍJAZÁS MÉRÉS ELN. 
PÓTLÉK 

NEMZETKÖZI 18.000 2000 2000 FT 
I.OSZT.  15.000 2000  
II. OSZT. 13.000 2000  
III. OSZT. 12.000 2000  
SZÁMÍTÓGÉPES VERSENYEK 
 (TITKÁRI DÍJ ÖSSZESEN 2-3 FŐRE) 

50.000   

TERÜLETI VERSENYEK, MEGHÍVÁSOS 

ÉS EGYÉB VERSENYEK TITKÁRI DÍJA 1 

FŐRE 

16.000   

 

 

 

7. Érvényes súlycsoportok 2018-ban a Magyar versenyeken: 
 

KÖTÖTTFOGÁS: 

Diák II: 23-26-29-32-35-38-42-46-50-54-58-63-69-+69 kg 

Diák I:  29-32-35-38-42-46-50-54-58-63-69-76-85-+85 kg 

Serdülő: 38-41-44-48-52-57-62-68-75-85 kg (+85 kg csak hazai) 

Kadett:  45-48-51-55-60-65-71-80-92-110 kg (+110 kg csak hazai) 

Junior:  55-60-63-67-72-77-82-87-97-130 Kg 

U23:  55-60-63-67-72-77-82-87-97-130 Kg  

Felnőtt:  55-60-63-67-72-77-82-87-97-130 Kg  

Veterán: 62-70-78-88-100-130 kg (+130 kg csak hazai) 

61 év felett: 70-90-+90 (Gála csak hazai) 

 

 



SZABADFOGÁS: 

Diák II: 23-26-29-32-35-38-42-46-50-54-58-63-69-+69 kg 

Diák I:  29-32-35-38-42-46-50-54-58-63-69-76-85-+85 kg 

Serdülő: 38-41-44-48-52-57-62-68-75-85 kg (+85 kg csak hazai) 

Kadett:  45-48-51-55-60-65-71-80-92-110 kg (+110 kg csak hazai) 

Junior:  57-61-65-70-74-79-86-92-97-125 Kg 

U23:  57-61-65-70-74-79-86-92-97-125 Kg 

Felnőtt:  57-61-65-70-74-79-86-92-97-125 Kg (vastaggal: Olimpiai súlycsoportok) 

Veterán: 62-70-78-88-100-130 kg (+130 kg csak hazai) 

61 év felett: 70-90-+90 (Gála csak hazai) 

 

NŐK: 

Diák 2-3 kcs:  28-31-34-37-40-43-46-49-52-56-60-65-+65 kg (pirossal: új 

súlycsoport) 

Serdülő 3-4 kcs:  33-36-39-42-46-50-54-58-62-66 kg (+66 kg csak hazai) 

Kadett:   40-43-46-49-53-57-61-65-69-73 kg (+73 kg csak hazai) 

Junior:   50-53-55-57-59-62-65-68-72-76 kg 

U23:   50-53-55-57-59-62-65-68-72-76 kg 

Felnőtt:   50-53-55-57-59-62-65-68-72-76 kg (vastaggal: Olimpiai 

súlycsoportok) 

 

 

MBSZ 


