BEVEZETÉS
A magyar csapatbajnokság legfőbb célja a
birkózás népszerűsítése. Ehhez elengedhetetlen,
hogy a megfelelő körülmények között
lebonyolított
küzdelmek
a
lehető
legizgalmasabbak legyenek. Ha előre számítható
eredmények születnek, akkor a csapatbajnokság
értelmét veszíti.

ELŐTERJESZTŐ

Extraliga CSB
2020
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Javaslat
A csapatok közötti erőkülönbséget egy úgynevezett „draft” bevezetésével lehetne csökkenteni, így
izgalmasabb összecsapások alakulhatnak ki. A színvonal emelése érdekében korlátozott számú külföldi
versenyző leigazolása is engedélyezett (maximum 2 fő/csapat egy szezonban). A taktika jelentőségének
növelése tovább fokozza a bizonytalan végeredmény lehetőségét ezért a csapatösszeállítást egy kreditrendszer
alapján kell megtenniük.

I.

Lebonyolítás:
Két hármas csoport, az előző évi két döntős mellé sorsolva (A és B csoport). Oda-visszavágós
csoportmérkőzések után a kialakult sorrend alapján egy fordulós helyosztók következnek, az alábbi rendszer
szerint:
-

A1- B1 (döntő)
A2- B2 (3-4. helyért)
A3-B3 (5-6. helyért)

Az utolsó helyezett kiesik az NB1-be.
A csoport küzdelmek során a mérkőzések váltott fogásnemben zajlanak, az alábbi súlycsoportok szerint:
60 kg – kötött
63 kg -szabad
67 kg -kötött
72 kg -szabad
77 kg kötött
82 kg – szabad
87 kg – kötött
97 kg – szabad
130 kg – kötött
A visszavágón ennek az ellenkezője szerint.
A helyosztók egy fordulósok, a csoport végeredmények kialakulása után sorsolással dől el, hogy melyik
felosztás szerint küzdenek a csapatok (minden helyosztóra külön-külön sorsolás).
Díjazás:
Helyezés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Összesen:

Nyeremény
3 000 000 Ft
2 250 000 Ft
1 750 000 Ft
1 250 000 Ft
1 000 000 Ft
750 000 Ft
10 000 000 Ft
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II.

Draft bevezetése:

A szabadon igazolható versenyzők kölcsönvétele az előző évi végeredmény fordított sorrendjében történik.
Így esélyt kapnának a jobb szereplésre azok a csapatok is, akik gyengébb kerettel rendelkeznek. Ehhez előre
meg van határozva, hogy a versenyzők a kölcsönadásért milyen juttatásban kell, hogy részesüljenek, illetve,
hogy egy csapat maximálisan mennyit költhet versenyzők kölcsönvételére. Természetesen maximalizálva
maradna a kölcsönvehető versenyzők száma.
Kategória
I. Felnőtt érmes versenyző
II. Felnőtt válogatott és UP (junior,
U23) érmes
III. Minden magyar versenyző

Megjegyzés
Versenyzőnek Egyesületnek
EB, VB, EJ, Olimpia (mindenkori)
200 000 Ft
75 000 Ft
Aktuális év és előző év
100 000 Ft
50 000 Ft
(2019,2020)
50 000 Ft
30 000 Ft

Összesen
275 000 Ft
150 000 Ft
80 000 Ft

A csapatok költése a 6. helyezettnek járó jutalom százalékos korlátozásával van szabályozva. Az utolsó
helyezett csapat jutalma: 750 000 forint. Ez az összeg a számítás alapja, ezt a fordított sorrend szerint a
csapatok a(z) 75-70-65-60-55-50 %-át használhatják fel.
Költhető
összeg
375 000 Ft
412 500 Ft
450 000 Ft
487 500 Ft
525 000 Ft
562 500 Ft

Helyezés
1. (bajnok)
2.
3.
4.
5.
6. (feljutó)

A csapatoknak a rendelkezésre álló összeg minimum 50%-án kötelezően fel kell használni!
A draft-ba minden csapat nevezhet versenyzőt, az Extraligás csapat is adhat kölcsön másik Extraligás csapatnak,
azzal a megkötéssel, hogy az egymás elleni mérkőzésen nem birkózhat.
Egy csapat (beleértve a külföldi versenyzőket is) maximum 5 főt igazolhat egy szezonban.

Draft menete:
1.
2.
3.
4.
5.

kör: a feljutó választ először a bajnok utoljára (feljutó, 5., 4., 3., 2., 1.)
kör: első kör ellentétes sorrendben (1., 2., 3., 4., 5., feljutó)
kör: lásd első kör
kör: lásd második kör
….

A draftban szereplő versenyző nem utasíthatja el egy csapat igazolási kérelmét!

2

III.

Kredit rendszer bevezetése:

A csapatok összeállítása maximális kreditszámhoz van kötve. Az alap egy felnőtt korú magyar versenyző,
akinek nincs nemzetközi eredménye vagy nem válogatott. Ehhez van viszonyítva az összes többi versenyző.
Egy csapat maximum 20 főt nevezhet egy szezonban, ebbe a draft-olt és a külföldről igazolt versenyzők is
beleszámítanak a saját igazolású versenyzők mellett. A csapatösszeállításnál maximum 36 pont használható
fel csapatmérkőzéseként.

Kategóriák
Saját felnőtt világversenyen érmes
Saját felnőtt válogatott és UP (junior, U23)
világversenyen érmes
Saját magyar
Saját junior
Saját kadet
Vendég felnőtt világversenyen érmes
Vendég válogatott és UP (junior, U23)
világversenyen érmes
Vendég magyar
Vendég junior
Külföldi
Külföldi felnőtt világversenyen érmes

Megjegyzés
EB, VB, EJ, Olimpia (mindenkori)

Pontérték
5

Aktuális év és előző év (2019,2020)

4
3
1
0
6

EB, VB, EJ, Olimpia (mindenkori)
Aktuális év és előző év (2019,2020)

EB, VB, EJ, Olimpia (mindenkori)

5
4
2
7
8

Külföldi versenyző kettő igazolható, de találkozónkként csak 1 birkózhat, kadet versenyző maximum 2
lehetséges csapatmérkőzésekként.
Minden csapatmérkőzésre legalább 5 fő saját igazolású versenyzővel kell felállni.
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