
2019. január 1-től érvényben lévő verseny rendezés feltétel rendszere 

 
 

1. A Kadet, Junior és Felnőtt versenyeket, csak 12x12 m-es, megfelelő 

műszaki állapotban levő szőnyegen lehet megrendezni. Az egyéb 

versenyeknél minimum 10x10 m-es szőnyeg kötelező. 

 

 

2. Diák és Serdülő versenyeken kötelező a 3 szőnyeg lerakása. Kadet, junior 

és felnőtt korosztályban 2 illetve 3 szőnyeg lerakását az indulók létszáma 

határozza meg, ami szőnyegenként nem lehet több 70 főnél.  

    

3. Junior, és felnőtt korosztályban a challenge, és az eredményjelzők 

szállításáról, valamint az eszközök kezelőjéről a rendezőknek kell 

gondoskodni. Károsodás esetén meg kell téríteni a javítás költségét.  

      

4. Mérlegelésre külön helységet kell biztosítani, de lehetőség van a 

teremben való mérlegelésre, kordonnal lekerített területen. Pl: Diák, 

Serdülő verseny. 

      

5. Bírók részére külön öltözőt kell biztosítani, ahol megbeszélést is tudnak 

tartani.          

  

6. A versenyekre pályázóknak a szándéknyilatkozat benyújtásakor kötelező 

megjelölni, hogy hol, milyen körülmények között akarják a versenyt 

megrendezni. Terem mérete, öltözők száma, a verseny létszámának 

megfelelő szociális helyiségek biztosítása, szőnyeg méret stb. 

   

7. Kötelező biztosítani a szőnyegek sarkánál edzői széket, a teremben 

felmosó szettet, elegendő szemetes edényt (kukákat), 1 fő takarítót a 

mellékhelyiségek folyamatos tisztántartására.    

  

8. Aki versenyt év közben visszamond, vagy nem megfelelő körülmények 

között rendez versenyt, az az egyesület a következő évben nem rendezhet 

versenyt.  

   

9. Azok az Egyesületek, akik Magyar Bajnokságot, vagy Diákolimpiát 

rendeznek, azoknak rangsorversenyt is kell rendezniük.   

  

10. A küzdőteret fizikailag el kell választani a nézőtértől (kordon, lánc, kötél) 

 

  



11. A versenynaptárban szereplő versenyeknél kötelező az olyan dobogó 

használata, ahol dupla harmadik hely van.     

  

12. Magyar Bajnokságokon, Diákolimpián kötelező a Himnusz, a Magyar és 

az  MBSZ-es zászló, valamint diákolimpián a diákolimpiai eskü 

elmondása. 

 

13. Mérlegek száma az MBSZ versenynaptárában szereplő összes versenyen: 

 

A diák II korosztálytól Kadet korosztályig bezárólag minimum 2 mérleg 

kötelező! 

Junior, U23 és Felnőtt korosztályban az indulók számától függően (70 fő-

ig 1 mérleg 71-150 fő-ig 2 mérleg kötelező!) 

150 fős indulói létszám fölött 3 mérleg kötelező 

 

14.  A verseny megnyitója programmal együtt maximum 20 perc lehet és a 

megnyitó után 10 perc felkészülést kell biztosítani a versenyzőknek. 

 

15.  A versenyjelentésben szerepelnie kell a verseny értékelésének 

(Szőnyegméret, Kordon megléte, Mérlegek száma, orvosok száma a 

mérlegelésnél, Fegyelmi vétségek, Sérülés, Orvos adatai és Egyebek). 

A versenyjelentést a rendezőnek is alá kell írnia. 
 

 

 

2019. január 22.      Komáromi Tibor 

 

Szakmai alelnök 


