Használati előírás a válogatott felszerelésekre
2020. március 1-től

Jelen szabályozás célja: A Magyar Birkózó Szövetség, a nemzetközi porondon a hazánk színeit
képviselő versenyzők számára biztosított egységes válogatott felszerelést privilégiumnak
tekinti. Törekszik rá, hogy a köztudatban - beleértve a versenyzőket is - megbecsülésnek
örvendjen. Viselőjük, valóban csak azokon az eseményeken hordja azokat, ahol indokolt. A
hazai versenyeken ugyanis mindenki egyesületi színekben indul, a nemzetközi versenyek azok
az események, ahol országunkat képviselik.
Továbbá, igyekszik megfelelni a nemzetközi szabályozásnak, valamint az aktuális szponzori
elvárásoknak.

1.

A válogatott versenyzők a kontinens és világversenyekre kapott nemzeti felszereléseiket
2 éves kihordási időre kapják (mez, melegítő, valamint a birkózó cipő a felnőtt
válogatottak esetében).

2.

A hazai versenyeken a válogatott mez használata nem engedélyezett (sem az érvényben
lévő, sem pedig a korábbi években MBSZ által biztosított válogatott mezek), sem a felnőtt,
sem pedig az utánpótlás korosztályokban. Nem engedélyezett továbbá, más országok
válogatott mezeinek használata sem. Ezeket, a versenyeken közreműködő bíróknak a
mérlegelésen, ellenőrizniük kell, szükség esetén figyelmeztetniük kell a versenyzőket,
hogy a szőnyegre abban nem léphetnek fel, ahogy a nemzetközi szabályzat is leírja.

3.

Nem engedélyezett továbbá az egységes, érvényben lévő válogatott felszerelés
használata (mez, melegítő), sem az egyesületi, sem pedig a válogatott edzéseken, mivel
az a felszerelés korai elhasználódását eredményezi. Ezt, az edzést vezénylő edzőnek kell
figyelemmel kísérnie és figyelmeztetnie versenyzőjét. Ez alól kivételt képeznek a korábbi
válogatott mezek (Merooj, Asics, stb.).

4.

Amennyiben a felszerelés idő előtt, a versenyző hibáján kívül, megsérül (elszakad, stb.),
haladéktalanul jeleznie kell az MBSZ-ben, ahol gondoskodnak annak javításáról, vagy
cseréjéről.

5.

Amennyiben a felszerelés a versenyző hibájából rongálódik meg (elhasználódik, nem
megfelelő tisztítás következtében károsodik, stb.), vagy elveszíti azt, az új felszerelés ára
a versenyzőt, ill. annak egyesületét terheli.

6.

Az UWW fennhatósága alá tartozó nemzetközi versenyeken, kötelező az egységes
válogatott mez használata. Az ennek elmulasztása következtében, az UWW által, az MBSZ
részére kiszabott büntetés, fegyelmi eljárást von maga után, mely során a kiszámlázott
büntetés 50-50%-ban a vétkes felet, illetve korosztályos válogatott edzőjét terhelheti.

7.

A korosztályos kontinens – és világversenyeken, az eredményhirdetésen, mindenkinek az
egységes, MBSZ által biztosított válogatott felszerelésben kell megjelennie.

8.

Felnőtt korosztályban a kontinens és világversenyek eredményhirdetésén az MBSZ
aktuális szponzorának logójával ellátott, MBSZ által biztosított válogatott melegítőben
kell megjelennie. Ha ezt elmulasztják, a szponzor általi esetleges szankció 50-50%-ban
vétkes versenyzőt, ill. korosztályos válogatott edzőjét terheli.

9.

Az utánpótlás korosztályokban, abban az esetben, ha a versenyző az előző évhez képest
több súlycsoportot is váltott, a kinőtt felszerelés cseréjéről az MBSZ gondoskodik,
amennyiben a régi felszerelést hiánytalanul visszaszolgáltatja a versenyző.
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