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ELŐSZÓ 

 

 

A birkózás- mint minden más sportág- szabályok keretében zajlik, a "játékszabályok" egyértelműen 

meghatározzák a küzdelem lényegét és célját, azaz legyőzni az ellenfelet tussal vagy pontozással. 

A kötött- és szabadfogású birkózás a következő lényeges elemekben különbözik: 

Kötöttfogásban a derékvonal alatt szigorúan tilos az ellenfelet érinteni, valamint lábat használni fogás 

végrehajtás közben. 

Szabadfogásban és a Női szakágban az aktív lábhasználat megengedett fogás végrehajtása közben és a 

védekezésben is. A női birkózás a szabadfogás szabályait követi, de a dupla nelson szigorúan tiltott a 

női birkózásban. 

A különböző országokban űzött népi birkózás szabályait a UWW nem kontrollálja, ezek az adott 

országokban eltérőek. 

A strandbirkózás, amatőr pankráció, övbirkózás, grappling, valamint a különböző népi birkózás 

szabályai külön vannak szabályozva. 

Az itt lefektetett szabályok (melyek időközönként változhatnak) a sportág minden résztvevőjére 

(birkózókra, edzőkre, versenybírókra, vezetőkre) kötelező erővel érvényesek. Betartását és 

alkalmazását világszerte azonos módon kell végrehajtani, azzal a céllal, hogy a nézőket a fair play 

szellemében a sportág élvezetére csábítsa. 
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ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

1. bekezdés – Tárgy 

Az UWW Alapszabályában foglalt rendelkezések végrehajtása érinti a Pénzügyi Szabályzatot, a 

Fegyelmi szabályzatot, a Nemzetközi Versenyek Szervezési Szabályzatát, továbbá minden speciális 

szabályzatot. A nemzetközi birkózó szabályok célja a következő: 

- Azoknak a gyakorlati és technikai feltételeknek a meghatározása és pontosítása, amelyek 

mellett a versenyeket le kell bonyolítani; 

- Meghatározza a versenyrendszert, a győzelem fajtáit, a vereséget, rangsorolást, büntetést, 

versenyzők kizárását, stb.; 

- Meghatározza az akciókért és fogásokért járó pontértékeket; 

- Felsorolja a különböző helyzeteket és tilalmakat; 

- Meghatározza a versenybírói testület szakmai működését. 

Az alábbiakban közölt nemzetközi szabályok – amelyek a gyakorlati tapasztalatok és hatékonyság 

függvényében módosíthatók – alkotják azt a keretet, amelyben a birkózósport és fogásnemei 

megnyilvánulnak.  

2. bekezdés – Értelmezés 

Amennyiben a jelen szabályzat rendelkezésinek értelmezése tekintetében nincsen egyetértés, az 

UWW Végrehajtó Bizottsága (BÜRO) egyedül hivatott a pontos értelmezést megállapítani. Minden 

esetben a francia szöveg a hiteles és mérvadó. 

3. bekezdés – Alkalmazási terület 

A jelen szabályzatot kötelező az Olimpiai Játékokon, nemzetközi bajnokságokon és az UWW felügyelete 

alá tartozó valamennyi nemzetközi versenyrendezvényen alkalmazni (az összes UWW 

versenynaptárában szereplő verseny esetén). 

A nemzetközi tornák alkalmával a jelen szabályzatban foglaltaktól eltérő versenyrendszer is 

alkalmazható, feltéve, hogy ehhez megszerzik az UWW és valamennyi résztvevő ország hozzájárulását. 
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I. FEJEZET – FELSZERELÉS, FELÉPÍTÉS 

4. bekezdés – A szőnyeg 

Az új, UWW által jóváhagyott birkózó szőnyeg, ami 9m átmérőjű, melyet azonos vastagságú 1,5m 

széles szegély övez, kötelezően használandó az Olimpiai Játékokon, Bajnokságokon és Kupákon. Az 

összes többi nemzetközi verseny esetében, szintén az UWW által jóváhagyott szőnyeg használatos, 

melyeknek nem feltétlenül kell újaknak lennie. 

Az Olimpiai Játékokon és Világbajnokságokon a bemelegítő teremben elhelyezett szőnyegeknek is az 

UWW fenti kritériumainak kell megfelelni.   

A központi küzdőfelület egy 1m átmérőjű kör határolja, mely a 9m átmérőjű szőnyeg részét képezi.  

A szőnyeg különböző részeinek megjelölésére az alábbi szakkifejezések használatosak: 

A központi kör (1m átmérőjű) jelzi a szőnyeg közepét. Az narancssárga sávon belüli szőnyegfelület (7m 

átmérőjű), a központi küzdőfelület. A passzivitási zóna (narancssárga kör) 1m széles. A védőfelület 

1,5m széles. 

 

Az Olimpiai Játékokon, Világbajnokságokon és a kontinentális bajnokságokon a szőnyegeket egy 

minimum 0,5m és maximum 1,1m magas emelvényre kell helyezni, mely emelvényen a szőnyegeken 

kívül még legalább 2m széles felületnek kell lennie. Amennyiben több, mint 2 szőnyeg van az 

emelvényen, a szőnyegek között 2m távolságnak kell lennie. A védőszegélynek minden esetben a 

szőnyeg színétől eltérő színűnek kell lennie. A szőnyegen kívüli védőszegélyt az emelvényen, puha 

anyaggal kell befedni. Biztonsági okokból, az eredményjelzőnek egy a szőnyeghez közeli, de nem 

azonos emelvényen kell elhelyezni.  
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A fertőzések elkerülése végett, a szőnyegeket minden esetben meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell 

a versenyprogramok előtt. Amikor sima, egyenletes és kopásálló felületű szőnyegeket használnak 

(vászon), ugyanazt a higiéniai intézkedést kell alkalmazni. 

A szőnyeg közepét jelző kört egy 10cm széles kör szegélyez. 

Az edzőnek, minden mérkőzésen ugyan abban a sarokban kell helyet foglalniuk. A piros versenyző 

edzőjének a bal sarokban, a kéknek pedig a jobb sarokban.  

Az UWW logójával és a szőnyeg gyártójának logójával kapcsolatban az UWW szőnyegekkel kapcsolatos 

szabályzatát kell alapul venni. 

5. bekezdés – Az egyenruha 

A Nemzetközi Birkózó Szövetség (továbbá UWW) versenyein induló sportolók mindegyikének, 

korosztálytól függetlenül eleget kell tennie az UWW ruházati előírásainak. Ezen irányelvek célja, hogy 

innovatív leírási jellemzőket biztosítsanak a birkózónak a szabályoknak és rendeleteknek megfelelően. 

Felelősség 

Az összes UWW fennhatósága alá tartozó versenyeken a nemzeti sportági szövetségek, az Olimpiai 

Játékokon pedig a nemzeti olimpiai bizottságok a felelősek, hogy a delegációk a ruházati előírásoknak 

megfelelő öltözetet viseljenek. 

Általános szempontok 

A birkózó mez, az az alapértelmezett egyenruha, mely minden olimpiai szakágban használatos. 

A birkózó mezeknek sima anyagból kell készülnie, mely nem tartalmazhat semmilyen durva részt, mely 

sérülést, irritációt okozhat a viselőjének, vagy annak ellenfelének. 

A birkózómeznek minden lehetőséget biztosítania kell, hogy akciót lehessen benne végrehajtani. 

A sportágspecifikus részletekkel kapcsolatban (szabás, szín, márkajelzés, szponzori logó, fülvédő, és 

cipő) az UWW ruházati előírásai szolgálnak bővebb információkkal. 

Szabályszegés 

A mérlegelés során, a bírók kötelesek megvizsgálni, hogy a versenyző ezen bekezdésben leírtaknak 

megfelelő mezt visel e. A versenyzőnek a tudtára kell adni a mérlegelésnél, ha meze nem az 

előírásoknak megfelelő. Amennyiben a versenyző ezt megsérti, nemzeti sportági szövetségnek 

büntetést kell fizetnie a verseny végeztével. Ha a versenyző nem a szabályos mezben lép a szőnyegre, 

a bíró testület egy percet biztosít a számára, annak cseréjére, ha ezen idő leteltével sem tud szabályos 

mezben a szőnyegre lépni, elveszíti a küzdelmet. 

Tilos: 

- Más országrövidítést, vagy címert viselnie. 

- Csúszós, vagy tapadós anyagot használni a testen. 

- Izzadtan megkezdeni a küzdelmet (1. és 2. menetben egyaránt). 

- Kötést, vagy rögzítőt viselnie az ujjon, csuklón, karon vagy könyökön, kivételt képez ez alól, 

hogy orvosi utasításra teszi azt. Ezen rögzítőket, mindig rugalmas anyaggal kell körbevenni. 

- Olyan tárgyat viselnie, mely sérülést okozhat ellenfelének (fülbevaló, gyűrű, karkötő, piercing, 

fém rögzítő) 

- merevítővel ellátott melltartó a hölgyeknél 
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6. bekezdés – A versenyengedély 

Minden férfi és női versenyzőnek a kadet, junior és felnőtt korosztályban rendelkeznie kell az UWW 

által kiadott versenyengedéllyel, azon versenyeken, melyek az UWW naptárában szerepelnek (olimpiai 

játékok, világbajnokságok, világkupák, kupák, játékok, regionális játékok, világ és kontinentális ligákon, 

nemzetközi versenyeken). 

Azon veterán versenyzőknek, akik indulnak világbajnokságon és nemzetközi versenyen, szintén 

rendelkeznie kell versenyengedéllyel. 

Ezen versenyzői engedély egy külföldön megrendezett nemzetközi verseny során bekövetkezett 

baleset esetén biztosításként is szolgál, valamint fedezi a kórházi költségeket. 

Egy versenyengedély egy naptári évre érvényes, minden évben meg kell újítani. 

A versenyengedély kérelmet, legalább 2 hónappal az esedékes verseny előtt kell kérni, hogy a 

versenyző részt tudjon azon venni. Ez a határidő szükséges ahhoz, hogy elegendő idő legyen az kérelem 

érvényesítésre. 

7. bekezdés – Korosztály, Súly és Versenykategóriák 

Korosztályok 

A korosztályok a következők: 

U15  14-15 év (13 évesek szülői és orvosi engedéllyel) 

Kadet  16-17 év (15 évesek szülői és orvosi engedéllyel) 

Junior  18-20 év (17 évesek szülői és orvosi engedéllyel) 

U23  19-23 év (18 évesek szülői és orvosi engedéllyel) 

Felnőtt  20 év és annál idősebb 

Veterán 35 évnél idősebb 

A junior korúak indulhatnak a felnőtt versenyeken, ha az adott évben betölti a 18. élétévét. Abban az 

esetben, ha a versenyző, a verseny időpontjáig még nem töltötte a be a 18. életévét, csak szülői és 

orvosi engedéllyel vehet részt a versenyen.  

A versenyzők életkorát az összes bajnokság és nemzetközi versenyen az akkreditáció során ellenőrzik. 

Az U23-as korosztály versenyein a felnőttekre érvényes szabályok és súlycsoportok használatosak. 

Minden egyes résztvevő tiszteletére vonatkozó tanúsítványt a Nemzeti Szövetség elnöke ad ki, amely 

igazolja a birkózó életkorát; ezt a tanúsítványt az UWW által mellékelt modell alapján a Nemzeti 

sportági szövetség fejléces levélpapírján kell elkészíteni. 

Egy versenyző csak a versenyengedélyében szereplő nemzetiségével vehet részt nemzetközi 

versenyen. Abban az esetben, ha az UWW megállapítja, hogy az hamis, tehát csalás áll fenn, azonnal 

fegyelmi eljárást alkalmaz az illetékes nemzeti sportági szövetség, az érintett versenyző és azon 

személy ellen, akinek aláírása szerepel a hamis tanúsítványon. 

Azon versenyzők, akik sportnemzetiségüket meg kívánják változtatni, az erre vonatkozó szabályzatban 

(International Regulation) meghatározottak szerint kell eljárniuk. Egy versenyző, csak egyszer 
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változtathatja meg nemzetiségét. Amennyiben megtörtént a sportnemzetiség váltás, nem indulhat 

többet sem más, sem pedig a korábbi nemzete színe alatt, az UWW égisze által rendezett versenyeken. 

Minden UWW versenyengedéllyel rendelkező birkózó, aki UWW versenyen indul, automatikusan 

elfogadja, hogy az UWW kép és filmanyagot készíthet róla, amelyet az aktuális, vagy soron következő 

verseny népszerűsítésére használ fel. Ha a versenyző visszautasítja ezt az egyességet, azt a verseny 

kezdetén egyértelműen jeleznie kell, melynek következménye a versenyből való kizárás lehet.  

Súlycsoportok: 

A súlycsoportok a következők kötött- és szabadfogásban (kilogrammban): 

FELNŐTT, U23 ÉS JUNIOR   AZ OLIMPIÁN SZEREPLŐ SÚLYCSOPORTOK* 

Szabadfogás  Kötöttfogás  Szabadfogás  Kötöttfogás 

1. 57 kg  1. 55 kg   1. 57 kg   1. 60 kg 
2. 61 kg  2. 60 kg   2. 65 kg   2. 67 kg 
3. 65 kg  3. 63 kg   3. 74 kg   3. 77 kg 
4. 70 kg  4. 67 kg   4. 86 kg   4. 87 kg 
5. 74 kg  5. 72 kg   5. 97 kg   5. 97 kg 
6. 79 kg  6. 77 kg   6. 125 kg  6. 130 kg 
7. 86 kg  7. 82 kg     
8. 92 kg  8. 87 kg   * Az olimpiai kvalifikációk esetén is 
9. 97 kg  9. 97 kg 
10. 125 kg  10. 130 kg 

U15 (serdülő)  Kadet 

1. 34-38 kg  1. 41-45 kg 
2. 41 kg  2. 48 kg 
3. 44 kg  3. 51 kg 
4. 48 kg  4. 55 kg 
5. 52 kg  5. 60 kg 
6. 57 kg  6. 65 kg 
7. 62 kg  7. 71 kg 
8. 68 kg  8. 80 kg 
9. 75 kg  9. 92 kg 
10. 85 kg  10. 110 kg 

A súlycsoportok a következők a női szakágban (kilogramban): 

FELNŐTT, U23, JUNIOR    AZ OLIMPIÁN SZEREPLŐ SÚLYCSOPORTOK* 

1. 50 kg     1. 50 kg 
2. 53 kg     2. 53 kg  
3. 55 kg     3. 57 kg  
4. 57 kg     4. 62 kg 
5. 59 kg     5. 68 kg 
6. 62 kg     6. 76 kg 
7. 65 kg 
8. 68 kg     * Az olimpiai kvalifikációk esetén is 
9. 72 kg 
10. 76 kg 
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U15 (serdülő)  Kadet 

1. 29 – 33 kg  1. 36 – 40 kg 
2. 36 kg  2. 43 kg 
3. 39 kg  3. 46 kg 
4. 42 kg  4. 49 kg 
5. 46 kg  5. 53 kg 
6. 50 kg  6. 57 kg 
7. 54 kg  7. 61 kg 
8. 58 kg  8. 65 kg 
9. 62 kg  9. 69 kg 
10. 66 kg  10. 73 kg 

Minden versenyző saját akaratából vesz részt a versenyen, saját magáért felelős és egy versenyen egy 

súlycsoportban indulhat: amelybe automatikusan beleegyezik a hivatalos mérlegelés során. Felnőtt 

korosztályban a versenyzőnek lehetősége van a mért súlyához képest, egy súlycsoporttal feljebb 

indulnia, kivételt képez ez alól a legfelsőbb súlycsoport, amiben történő induláshoz kötött- és 

szabadfogásban legalább 97kg-ot, a női szakágban pedig legalább 72kg-ot meghaladó mért súllyal kell 

rendelkezni.  

Versenyek: 

A különböző korcsoportok nemzetközi versenyei a következők: 

U15 (14 - 15 év)  Nemzetközi versenyek     

Kadet (16 - 17 év)  Nemzetközi versenyek 

    Kontinens bajnokságok    (minden évben) 

    Világbajnokság     (minden évben) 

Junior (18 - 20 év)  Nemzetközi versenye 

    Kontinens bajnokságok   (minden évben) 

    Világbajnokságok    (minden évben) 

U23 (19 – 23 év)  Kontinens bajnokságok    (minden évben) 

    Világbajnokság     (minden évben) 

Felnőtt (20+ év)   Nemzetközi versenyek 

    Kontinens bajnokságok    (minden évben) 

    Világbajnokság     (minden évben) 

    Világkupák     (minden évben) 

    Olimpiai Játékok    (négyévente) 

 

 

Egyéb típusú nemzetközi versenyek is rendezhetők, miután az UWW jóváhagyta azokat.  
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II. FEJEZET – VERSENYEK ÉS PROGRAMOK 

8. bekezdés – A versenyrendszer 

A versenyek egyenes kieséses rendszerben zajlanak ideális indulói létszám esetén, mint pl. 4, 8, 16, 32, 

64, stb. Abban az esetben, ha nem ideális az indulói létszám egy bizonyos súlycsoportban, selejtező 

mérkőzésekkel kezdődik.  

A párosítás, a sorsolás során véletlenszerűen húzott számokból kerül kialakításra. Azon versenyzők, 

akik a döntőbe jutott versenyzők valamelyikétől szenvedett vereséget, a vigaszágon folytathatják a 

küzdelmeket. Két vigaszági csoport van, az egyikbe azon versenyzők tartoznak, akik a felső ágon 

döntőbe jutott birkózótól szenvedtek vereséget, a másik csoportba pedig azok, akik az alsó ágon 

döntőbe jutott versenyző ellen maradtak alul. A vigaszági mérkőzések azon birkózók küzdelmeivel 

kezdődnek, akik az első körben szenvedtek vereséget (beleértve a selejtezőket is, amelyek az ideális 

számok kialakítása végett voltak szükségesek) valamely döntős versenyző ellen, majd a második körös 

vesztesek, és így tovább, egészen az elődöntőben vereséget szenvedett versenyzőkig. A két vigaszág 

nyertese lesz a verseny bronzérmese. 

Az egyes súlycsoportok küzdelmei 2 napig tartanak. A sorsolás legkésőbb az adott súlycsoport 

küzdelmeit megelőző napon esedékes. 

Az orvosi vizsgálatra és az első mérlegelésre az első versenynap reggelén kerül sor. A döntőbe jutott 

versenyzők és ezáltal a vigaszág résztvevői a másnapi küzdelmek előtt reggel, szintén mérlegelésen 

esnek át. Súlyengedmény nincs a második versenynapon sem. 

A 2kg-os súlyengedmény csak a Világkupákon és azon nemzetközi versenyeken engedélyezett, amelyek 

nem részei az UWW ranglista sorozatának. 

Azokon a versenyeken, ahol kevesebb, mint 16 versenyző regisztrált egy-egy súlycsoportban, a 

súlycsoport küzdelmei egy nap alatt is lebonyolíthatók. Ebben az esetben, az orvosi vizsgálat és a 

mérlegelés szintén a versenynap reggelén esedékes, a sorsolás pedig ezzel egy időben is történhet. 

A verseny menetrendje a következő: 

Első nap: 

- selejtezőktől az elődöntőkkel bezárólag 

Második nap: 

- vigaszági küzdelmek 

- helyosztók (bronz mérkőzések és döntők) 

Példa az egyenes kieséses rendszert alkalmazó versenyre 

Vegyük alapul, hogy a versenyen 22 versenyző szerepel egy súlycsoportban. A 22 versenyző sorsolás 

során húzott számait növekvő sorrendbe rendezve kerülnek kialakításra a küzdelmek sorrendjei.  

A mi példánkban, ahhoz, hogy kialakítsuk az ideális 16-os táblát, selejtező küzdelmekre kerül sor. Ebben 

a selejtezőben a sorsolás után kialakított növekvő sorrendből a 12 legnagyobb számot húzott 

versenyző vesz részt (6 küzdelem, melyből a 6 nyertes kerül ki), a maradék 10 (ehhez hozzáadva a 

selejtezőkből tovább jutott 6 versenyzőt, lesz a 16-os tábla), akik alacsonyabb számot húztak, nem 

vesznek részt. Ezek alapján a következő sorrendben kerülnek sorra a küzdelmek. 
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- 1. selejtező mérkőzés: 11. legnagyobb számot húzott versenyző küzd a 12.-el 

- 2. selejtező mérkőzés: 13. legnagyobb számot húzott versenyző küzd a 14.-el 

- 3. selejtező mérkőzés: 15. legnagyobb számot húzott versenyző küzd a 16.-el 

- 4. selejtező mérkőzés: 17. legnagyobb számot húzott versenyző küzd a 18.-el 

- 5. selejtező mérkőzés: 19. legnagyobb számot húzott versenyző küzd a 20.-al 

- 6. selejtező mérkőzés: 21. legnagyobb számot húzott versenyző küzd a 22.-el 

Ezen 6 küzdelem győztese kerül fel tehát a 16-os táblára. 

Így tehát kialakításra került a 16-os tábla, a 10 legkisebb számot húzott versenyzőhöz (akik nem 

birkóztak a selejtezőben) hozzáadva a 6 selejtező mérkőzésből kikerült győztest. Ez a 16 versenyző 

küzd tovább a 8-as táblára kerülésért, a következő sorrendben: 

- 1. mérkőzés: 1-es a 2-essel 

- 2. mérkőzés: 3-as a 4-essel 

- 3. mérkőzés: 5-ös a 6-ossal 

- 4. mérkőzés: 7-es a 8-assal 

- 5. mérkőzés: 9-es a 10-essel 

- 6. mérkőzés: 11-es a 12-essel (selejtező 1. és 2. mérkőzés győztese) 

- 7. mérkőzés 13-as a 14-essel (selejtező 3. és 4. mérkőzés győztese) 

- 8. mérkőzés 15-ös a 16-ossal (selejtező 5. és 6. mérkőzés győztese) 

Ahogy korábban említésre került, azon versenyzők, akik a döntőben résztvevő versenyzők, 

valamelyikétől szenvedtek vereséget, a vigaszágon folytathatják a küzdelmet. 

Ha például az egyik döntős az 5-ös versenyző, akkor a következő versenyzők: 

- 6-os versenyző (nyolcaddöntő vesztese) 

- 7-es versenyző (negyeddöntő vesztese) 

- 3-as versenyző (elődöntő vesztese) 

Ha a másik döntős a 15-ös versenyző, akkor a következő versenyzők: 

- 16-os versenyző (selejtező mérkőzés vesztese) 

- 17-es versenyző (nyolcaddöntő vesztese) 

- 19-es versenyző (negyeddöntő vesztese) 

- 12-es versenyző (elődöntő vesztese) 

MÁSODIK NAPI KÜZDELMEK 

A vigaszág azon versenyzők küzdelmeivel kezdődnek, akik a legalacsonyabb szinten szenvedtek 

vereséget a súlycsoport döntőjének résztvevőjétől.* 

1. mérkőzés: 6-os versenyző (1. kör vesztese) a 7-es versenyző ellen (2. kör vesztese) 

2. mérkőzés: 6-os versenyző (1. vigaszági mérkőzés győztese) a 3-as versenyző ellen (3. kör 

vesztese) 

A 6-os versenyző nyerte meg a vigaszági küzdelmeket, azon versenyzők közül, akik az 5-ös, döntőbe 

jutott versenyzőtől szenvedtek vereséget. 

Ugyan ezen rendszer alapján kerül sor azon vigaszági küzdelmekre, amelyben a versenyzők a 15-ös, 

döntőbe jutott versenyzőtől szenvedtek vereséget.  
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1. mérkőzés: 16-os versenyző (selejtező vesztese) a 17-es versenyző ellen (1. kör vesztese) 

2. mérkőzés: 16-os versenyző (1. vigaszági mérkőzés győztese) a 19-es versenyző ellen (2. kör 

vesztese) 

3. 3. mérkőzés: 16-os versenyző (2. vigaszági mérkőzés vesztese) a 12-es versenyző ellen (3. kör 

vesztese) 

A 16-os versenyző nyerte meg a vigaszági küzdelmeket azon versenyzők közül, akik a 15-ös, döntőbe 

jutott versenyzőtől szenvedtek vereséget. 

*A vigaszági küzdelmek lebonyolítási sorrendjét, az alsó és felső ág vigaszági versenyzőinek száma adja 

meg. A fenti példa alapján, a vigaszágon 4 versenyző szerepel az alsó ágon és 3 versenyző a felső ágon, 

ezért az első vigaszági mérkőzés az alsó ágon kezdődik, majd ezt követi a felső ág vigaszági küzdelme. 

Amennyiben az alsó és felső ágon azonos számú versenyző van, úgy a felső ág vigaszági küzdelmeivel 

kezdődik.  

A két döntős, az 5-ös és 15-ös versenyző küzd meg az 1. és 2. helyért. A két vigaszág győztese (6-os és 

16-os versenyző) lesz a verseny két 3. helyezettje, a vigaszági küzdelmek utolsó körének vesztesei 

lesznek az 5. helyezettek. 

A további helyezések kiszámítása 

A 7. helyezéstől a pozitív pontok összege alapján kerül kialakításra a végső sorrend.  

Abban az esetben, ha két versenyző azonos pozitív pontszámmal rendelkezik, sorrendszerűen a 

következő kritériumok az irányadók: 

- több tusgyőzelem 

- több technikaitus győzelem 

- több technikai pont 

- kevesebb rajta végrehajtott technikai pont 

- magasabban rangsorolt versenyző (csak a kiemelést alkalmazó versenyen) 

- sorsolás során húzott kisebb szám 

 

Verseny azon súlycsoportokban, ahol kevesebb mint 8 versenyző van egy súlycsoportban (Nordic 

System - körmérkőzés) 

Abban az esetben, ha kevesebb mint 6 versenyző van a súlycsoportban, egy csoport kerül kialakításra, 

melyben mindenki megküzd mindenkivel (körmérkőzés). Ha két napos a verseny lebonyolítása, abban 

az esetben az utolsó kör küzdelmei kerülnek lebonyolításra a második versenynap.  

A kontinentális és világbajnokságok esetében, ha egy súlycsoportban csak egy versenyző mérlegel, 

a súlycsoport törlésre kerül, nem kerül kiosztásra érem! 

Ha egy súlycsoportba 6 vagy 7 versenyző mérlegel, 2 csoport kerül kialakításra az alábbiak szerint: 

Sorsolás 

Az a birkózó, aki a legkisebb számot húzta kerül az „A” csoportba, majd a következő legkisebb számot 

húzó a „B” csoportba, majd a következő az „A” csoportba és így tovább. 
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Példa: 

Nemzet  Húzott szám 

FRA  20 

SUI  12 

RUS  08 

GUA  45 

AUS  88 

TUN  02 

„A” csoport „B” csoport 

TUN (02) RUS (08) 

SUI (12)  FRA (20) 

GUA (45) AUS (88) 

Ahogy korábban említésre került, egy csoporton belül, mindenki megküzd mindenkivel 

(körmérkőzést vívnak, melynek köszönhetően kialakul a csoporton belüli sorrend). A csoporton belüli 

sorrend határozza meg az elődöntők résztvevőit.  

Az elődöntőben a következő versenyzők szerepelnek: 

- „A” csoport 1. helyezettje küzd a „B” csoport 2. helyezettjével 

- „A” csoport 2. helyezettje küzd a „B” csoport 1. helyezettjével 

A döntő mérkőzésre ezen két küzdelem győztese között kerül sor, még a bronzmérkőzésre ezen két 

mérkőzés vesztese között. 

Ebben az esetben egy bronzérem kerül kiosztásra. 

A helyezések megállapítása körmérkőzés esetén 

Körmérkőzésnél, a legtöbb győzelemmel rendelkező versenyző végez az első helyen.  

Ha több versenyző rendelkezik ugyan annyi győzelemmel egy azon csoporton belül, sorrendszerűen 

az alábbi kritériumok alapján kerülnek kiszámításra a végső helyezések, figyelembe véve az egész 

versenyt: 

- A legmagasabb pozitív ponttal rendelkező versenyző. 

- A több tusgyőzelemmel rendelkező versenyző. 

- A több technikai tussal rendelkező versenyző. 

- A több technikai pontot szerző versenyző. 

- Akin a kevesebb pontot hajtottak végre. 

- Egymás közötti eredmény (amennyiben lehetséges). 

- A magasabban rangsorolt versenyző (amennyiben lehetséges). 

- Aki kisebb számot húzott sorsolásnál. 
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9. bekezdés – A verseny program 

Az Olimpiai Játékok programja 7 napos, 3 szőnyegen. 

A felnőtt Világbajnokságok programja 9 napos, 4 szőnyegen, a junior Világbajnokság 7 napos 3 

szőnyegen. A nevezések alapján a szőnyegek száma módosítható, indokolt esetben egy szőnyeggel 

többen is megrendezhetik, vagy épp egy szőnyeggel kevesebben is az összes UWW-s verseny esetében. 

Az alapelv az összes verseny esetében, hogy egy program (délelőtt, vagy délutáni) nem tarthat tovább, 

mint 3 óra. 

Kivételt képeznek az UWW által közvetített események, ott ugyan is az első és második helyért folyó 

küzdelmek minden esetben egy szőnyegen kell megrendezni, a 3-5. helyezésért folyó küzdelmek pedig 

lebonyolíthatóak két szőnyegen is. 

Az UWW által élőben közvetített események esetében, az összes helyosztó mérkőzést egy szőnyegen 

kell megrendezni.  

10. bekezdés – Díjátadó ünnepség 

Az első négy helyezett versenyző súlycsoportonként, érem és oklevél díjazásban részesül helyezésük 

szerint.  

1. helyezett – aranyérem + oklevél 

2. helyezett – ezüstérem + oklevél 

3. helyezettek – bronzérem + oklevél 

A Világbajnokságokon, a győztesek világbajnoki övet is kapnak. 

Egy bronzérem kerül kiosztásra azon súlycsoportokban, ahol a résztvevői létszám miatt körmérkőzés 

volt. 

Annak érdekében, hogy a döntő mérkőzések gördülékenyek legyenek és az eredményhirdetésre is 

legyen idejük felöltözni a versenyzőknek, a következők szerint lebonyolítás alkalmazandó: 

Súlycsoport 1 Bronzmérkőzés 1 

Súlycsoport 1 Bronzmérkőzés 2 

Súlycsoport 1 Döntő 

 

Súlycsoport 2 Bronzmérkőzés 1 

Súlycsoport 2 Bronzmérkőzés 2 

Súlycsoport 2 Döntő 

 

Súlycsoport 1 Eredményhirdetés 

 

Súlycsoport 3 Bronzmérkőzés 1 

Súlycsoport 3 Bronzmérkőzés 2 
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Súlycsoport 3 Döntő 

 

Súlycsoport 2 Eredményhirdetés 

 

Súlycsoport 4 Bronzmérkőzés 1 

Súlycsoport 4 Bronzmérkőzés 2 

Súlycsoport 4 Döntő 

 

Súlycsoport 3 Eredményhirdetés 

Súlycsoport 4 Eredményhirdetés 

 

Kivételes esetben, ez a sorrend az UWW jóváhagyásával módosítható. 
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III. FEJEZET – A versenyek menetrendje 

11. bekezdés – A mérlegelés 

Minden verseny esetében a fél órás mérlegelés és orvosi vizsgálat, a súlycsoport első napi küzdelmeivel 

azonos napon, reggel történik. 

A második napi mérlegelésre szintén reggel kerül sor a döntőbe jutott versenyzők és a vigaszág 

résztvevői számára, ez a mérlegelés 15 percig tart. 

A versenyző csak abban az esetben mérlegelhet, ha átment az orvosi vizsgálaton az első napon. A 

versenyzők csak érvényes licence és akkreditáció birtokában vehetnek részt az orvosi vizsgálaton és a 

mérlegelésen.  

A mérlegelésen az egyetlen ruhadarab, amit viselhetnek, az a birkózó mez. Az orvosnak, minden 

esetben szakképzetnek kell lennie és kötelessége kiszűrni minden fertőző betegséggel rendelkező 

versenyzőt. Ha a versenyző ezen a vizsgálaton átment, mérlegelhet. Nincs súlyengedmény a birkózó 

mez miatt. 

A versenyzőknek kiváló fizikai állapotban kell lenniük, körmüknek rövidre vágottnak kell lennie. 

A fél órás mérlegelés alatt a versenyző, akárhányszor felállhat a mérlegre.  

A bírók kötelessége, hogy ellenőrizzék minden versenyző súlyát, és mindenki a mért súlyának 

megfelelő súlycsoportba legyen regisztrálva, valamint, hogy a versenyző eleget tegyen ezen szabályzat 

ruházati előírásokat tartalmazó 5. bekezdésének. Kötelességük továbbá, figyelmeztetni a versenyzőt, 

ha a meze nem a szabályoknak megfelelő, a szőnyegre abban nem léphetnek fel. A szabálytalan mez 

miatt, a mérlegelésen való részvétel is megtagadható. 

A bírók kötelessége továbbá, hogy csak azon versenyzők mérlegelhetnek, akik a sorsolási listán is 

szerepelnek. 

Ha egy versenyző nem jelenik meg, vagy átesik a mérlegelésen (1. vagy 2. napin), kizárásra kerül a 

versenyből és helyezés nélkül, utolsónak lesz rangsorolva súlycsoportjában (kivétel: 56. bekezdés Az 

orvosi szolgálat közbelépése).  

12. bekezdés – A sorsolás 

A versenyzők, a súlycsoport küzdelmeit megelőző napon, a sorsolás alapján kerülnek párosításra. A 

sorsolás minden esetben nyilvános a média számára. Az UWW versenynaptárában szereplő versenyek 

mindegyikén, az UWW által használatos sorsolási rendszer alkalmazandó. 

Ha valamilyen oknál fogva, ez a rendszer nem működik, számozott zsetonok és urna, vagy zsák 

segítségével kell a sorsolást lebonyolítani. Ha utóbbit használjuk a sorsolásnál, annak egyértelműnek 

és mindenki számára jól láthatónak kell lennie.  

A csapatvezető (vagy helyettese) húzza ki azt a számot a versenyzője helyett, amely alapján párosításra 

kerül. Ha a csapatvezető, valamilyen oknál fogva nem tud részt venni, köteles előzetesen tájékoztatni 

a rendezőt. A rendező feladata, hogy továbbítsa az UWW illetékesei felé ezt. Ebben az esetben a 

Technikai Delegált, a sorsolásért felelős személy húz számot a csapatvezető helyett. A Technikai 

delegált, vagy a sorsolásért felelős személy, csak azon versenyző helyett húz számot, akit előzetesen, 

írásban jeleztek az érintettek.  
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Fontos: Ha a mérlegelésért és sorsolásért felelős személy hibát vél felfedezni a szabályos eljárásban, 

melyek korábban említésre kerültek, akkor a vitatott súlycsoport addigi sorsolása törlésre kerül és a 

technikai delegált beleegyezésével megismétlődik.  

A technikai delegált, vagy a sorolásért felelős személy, aláírásával és az aktuális dátummal ellátva 

hitelesíti a mérlegelési listát és a sorsolást. A sorsolás végeztével, reklamálásra nincs lehetőség. 

A kiemelt versenyzők helye a tabellán 

1. számú kiemelt: a tabella első helyén (felső ág első helyén) 

2. számú kiemelt: a tabella utolsó helyén (az alsó ág végén) 

3. számú kiemelt: az alsó ág elején 

4. számú kiemelt: a felső ág alján 

Ha selejtezőkre kerül sor, a kiemelt versenyzők kerülnek legutolsó esetben sorra. Ha a versenyzői 

létszám megköveteli a kiemelt versenyzők selejtezőben való részvételét, abban az esetben a 4. kiemelt 

kerül be elsőként, majd a 2. és azt követően a 3. Az 1. kiemelt semmilyen esetben sem kényszerülhet 

selejtezőre, hiszen ő csak akkor birkózik az első körben, ha 8-an, 16-an, vagy 32-en mérlegeltek, ilyen 

ideális esetben pedig mindenki birkózik. 

Példa a tabellára 17-32 versenyzővel 

Ha a súlycsoportba mérlegelt versenyzők száma 17 és 28 között van, a kiemelt versenyzőknek nem kell 

a selejtezőben birkózniuk. A selejtezők küzdelmeinek párosítása mindig alulról felfelé halad a tabellán, 

elkerülve a kiemelt versenyzőket.  

Ha 29 versenyző mérlegelt a súlycsoportban, akkor a 4. kiemeltnek is selejtező kell vívnia. 

Ha 30 versenyző mérlegelt a súlycsoportban, akkor a 4. és 3. kiemeltnek is selejtezőt kell vívnia. 

Ha 31 versenyző mérlegelt a súlycsoportban, akkor a 4., 3. és a 2. kiemeltnek is selejtezőt kell vívnia. 

Ha 32 versenyző mérlegelt a súlycsoportban, akkor miden versenyzőnek birkóznia kell, tehát az 1. 

számú kiemeltnek is részt vesz a 16-ba kerülésért folyó küzdelmekben. 

Ugyan ez a helyzet abban az esetben, ha a versenyzői létszám 9 és 16 között van, valamint, ha nagyobb 

mint 32. 

Ha valamelyik kiemelt versenyző nem jelenik meg a kiemelést alkalmazó eseményen, akkor helyére a 

következő helyen kiemelt versenyző lép. 

Példa arra az esetre, ha nem jelenik meg az 1. számú kiemelt 

Az 1. számú helyére a 2. kerül, a 2. helyére a 3., a 3. helyére a 4., a 4. helyére pedig az addig 5. helyen 

kiemelt eredménnyel rendelkező versenyző. Összegezve tehát, ha az 1. helyen kiemelt versenyző nem 

jelenik meg, mindenki egy hellyel előrébb kerül. 

Nincs kiemelés abban az esetben, ha 8 főnél kevesebben mérlegeltek a súlycsoportban, tehát 

körmérkőzésnél a kiemelés nem alkalmazandó.  

 

Párosítás:  

Ha eseményen alkalmazzák a kiemelést (2-es vagy 4-es kiemelés), ezen kiemelt versenyzők 

kiválasztását minden esetben a nemzeti szövetségek tudomására adják előzetesen. 
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13. bekezdés – Az indulói lista 

Ha egy vagy több versenyző nem jelenik meg, vagy átesik a mérlegelésen, ellenfeleik mérkőzés nélkül 

győznek. Ezen meg nem jelent, vagy mérlegelésen átesett versenyzők helyezés nélkül, utolsónak 

lesznek rangsorolva, kizárva őket a további küzdelmekből. A verseny napján új sorsolásra nem kerülhet 

sor. 

14. bekezdés – Párosítás 

A versenyzők a sorsolás során húzott számaik alapján kerülnek párosításra. A párosítás határozza meg 

a verseny menetét és a mérkőzések közelítőleges kezdetét, azaz minden releváns információt 

tartalmaznia kell, hogy a küzdelmek gördülékenyen, program szerint folyhassanak. 

A második napi küzdelmek előtt a döntők és a vigaszág résztvevőinek újra mérlegelésen kell részt 

vennie.  

Az a versenyző, aki nem jelenik meg a másnapi mérlegelésen, vagy átesik, kizárásra kerül a versenyből, 

utolsóként lesz rangsorolva, helyezés nélkül. Ez alól kivételt képez az orvosi igazolással alátámasztott, 

első napon elszenvedett sérülés esetén való távolmaradás (56. bekezdésben leírtak szerint). 

Ha egy vagy több vigaszági résztvevő, és/vagy dőntő résztvevő nem jelenik meg, vagy átesik a 

mérlegelésen, ellenfeleik (akik sikeresen mérlegeltek a 2. napon) automatikusan a következő körbe 

jutnak az águkon.* 

*Abban az esetben, ha egyik versenyző sem jelenik meg a 2. napi mérlegelésen, vagy átesnek rajta, a helyezések 

megállapítása az egyéni versenyeken használatos rangsorolási kritériumok szerint történik (8. bekezdés). 

15.  bekezdés – Kiesés a versenyből 

A mérkőzések vesztesei kiesnek a további versenyből és az addig megszerzett pozitív pontjaik alapján 

kerülnek rangsorolásra. Ha a versenyző valamely döntőbe került birkózótól kap ki, abban az esetben a 

vigaszágon folytathatja a küzdelmeket a 3-5. helyezésért. 

Ha a mérlegelés után, a versenyző nem jelenik meg a szőnyegen miután arra felszólították, és 

távolmaradását sem UWW orvos, vagy egyéb versenyen közreműködő orvos nem igazolta, valamint 

nem tájékoztatta előzetesen a versenyirodát, kiesik a versenyből és helyezés nélkül, utolsónak lesz 

rangsorolva.  

Ha az UWW orvos szimulációt vél felfedezni egy versenyző sérülése kapcsán bármilyen okokból, hogy 

elkerülje a küzdelmet az ellenfelével, a versenyző kizárásra kerül, helyezés nélkül utolsóként lesz 

rangsorolva, a neve mellett „Dsq” jelzővel. 

Ha egy versenyző egyértelműen olyan tettet hajt végre, mely szembe megy a fair-play-jel, valamint a 

birkózás egyetemleges szellemével és eszmeiségével, nyíltan csal, súlyos hibát követ el, vagy brutalitást 

alkalmaz, azonnal kizárásra kerül a versenyből a bírók egyhangú döntése alapján. Szintén helyezés 

nélkül, utolsó helyen lesz rangsorolva, neve mellett „Dsq” jelzővel. 

Ha mind két versenyző kizárásra kerül egy mérkőzésen belül brutalitás miatt, az imént említett eljárás 

alkalmazandó. Ez a kizárás nem módosítja a következő kör párosítását. Az a versenyző, akinek valamely 

kizárt versenyzővel kellene megküzdenie, mérkőzés nélkül győz. 

Ha az elődöntőben szereplő két versenyző kerül brutalitás miatt kizárásra, vagy egyikük sem jelenik 

meg a szőnyegem, akkor a negyeddöntőben vereséget szenvedett ellenfeleik küzdenek meg egymással 

az elődöntőben, és a vigaszág ezen küzdelem eredménye alapján módosul. Ha az elődöntő az esti 

programban szerepel, akkor ezen mérkőzés küzdelmeire kerül sor legutoljára, elegendő időt hagyva az 
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új elődöntősöknek a felkészülésre. Ha ez a mérkőzés az első napon kerül lebonyolításra, akkor a kettős 

leléptetéstől, vagy az elmaradt mérkőzéstől számítva, egy óra áll a két új elődöntős versenyző 

rendelkezésére.  

Ha mindkét versenyző megsérül ugyan azon a mérkőzésem (2VIN), az ellenfelük a következő körben 

mérkőzés nélkül nyeri a küzdelmet (VIN). Ha ez az elődöntők során történik, akkor a két sérült 

versenyző pozitív pontjai alapján, pontegyenlőség esetén pedig a 8. bekezdésben leírt kritériumok 

alapján kerül kiszámításra a vigaszág. 

Ha nem jelenik meg az egyik és/vagy másik versenyző, vagy a (kettős) leléptetés történik a helyosztó 

mérkőzések során, a helyezés szerinti soron következő versenyző lép egy helyet előre (arról az ágról, 

amelyiken a leléptetett/meg nem jelent versenyző szerepelt). Abban az esetben, ha a két döntős 

versenyző kerül kizárásra, a két harmadik helyezettnek meg kell küzdenie egymással az első és második 

helyért. Minden versenyző egy helyet lép előre a rangsorban, a két ötödik helyezettből lesz a két 

harmadik. Ha a két döntős versenyző nem jelenik meg a döntő mérkőzésen, annak ellenére,  hogy a 

második napi mérlegelésem jelen voltak, az imént leírtakat kell alkalmazni (meg kell küzdenie a két 

bronzérmes versenyzőnek egymással). 

Minden egyéb esetben, ha a versenyző nem jelenik a szőnyegen, vagy átesik a mérlegelésen, helyezés 

nélkül, utolsónak lesz rangsorolva. 

Helyezések megállapítása, doppingvétség esetén 

Ha egy versenyző pozitív doppingmintát produkál, kizárásra kerül és automatikusan az utolsó helyen 

végez helyezés nélkül, a neve mellett „Dsq” jelzővel. A soron következő versenyző lép előre a 

rangsorban. Ha a kizárt versenyző a 3. helyen végzett, az ő ágán 5. helyen végzett versenyző lesz a 3. 

Ebben az esetben csak egy 5. helyezett versenyző lesz. 

Abban az esetben, ha az 1. és 2. helyezett versenyző produkál pozitív doppingmintát, melynek 

következtében utólagos kizárásra kerülnek, a két 3. helyezett veheti át az aranyérmet. Ebben a 

kivételes esetben, nincs 2. helyezett, valamint a két 5. helyezett lép előre a3. helyre. 

Csapatbajnokság esetén, a doppingolt versenyző csapata kizárásra kerül, helyezés nélkül, utolsónak 

rangsorolva, „Dsq” jelzővel zászlója mellett. 
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IV. FEJEZET – A BÍRÓI TESTÜLET 

16. bekezdés – Felépítés 

Minden versenyen az alábbi bírókból épül fel a testület: 

- 1 szőnyegelnök 

- 1 vezetőbíró 

- 1 pontozóbíró 

A versenyen történő hivatalos beosztás folyamata (például ki tölthet be szőnyegelnöki posztot), egy 

külön szabályzatban meghatározottak szerint történik (Regulation for the International Refereeing 

Body). 

Bármely bíró mérkőzés közbeni cseréje szigorúan tilos, csak is súlyos betegség, rosszullét 

következtében, orvosi jóváhagyással fordulhat elő.  A három bírónak, minden esetben különböző 

nemzetiségűnek kell lennie és nem egyezhet egyik versenyző nemzetiségével sem. 

A bírói testület döntéseit minden esetben egyhangúlag, vagy többségben hozza meg, azaz a három 

bíróból kettőnek, minden esetben egyet kell értenie. Kivételt képez ez alól a passzivitás, az intés és a 

tushelyzet, ezekben az esetekben a szőnyegelnöki jóváhagyás (is) szükséges.  

17. bekezdés – Általános kötelességek 

a) A bírók kötelesek, minden szabályzatban meghatározott feladatainak eleget tenni, valamint 

betartani az esetleges, a szervező által felállított egyéb rendelkezéseket. 

b) A bírók kötelesek minden egyes mérkőzést figyelmesen végig kísérni, értékelni a versenyzők által 

végrehajtott akciókat, és ezen pontokat a pontozóbírónak, valamint a szőnyegelnöknek hibátlanul 

rögzíteniük kell a pontozólapjukon. 

c) A szőnyegelnöknek, vezetőbírónak és a pontozóbírónak egyénileg, azonnal értékelnie kell az akciót, 

hogy megszülethessen a végső döntés. A vezetőbírónak és a pontozóbírónak együtt kell dolgoznia a 

szőnyegelnök irányítása alatt, aki felelős a mérkőzésen közreműködő bírók munkájáért.  

d) A bírók kötelessége, hogy a megfelelő pozíciót betöltve (vezetőbíró, pontozóbíró) értékeljék az 

akciót, vagy alkalmazzák a szabályok által meghatározott szankciókat. 

e) A pontozólapnak, mely a szőnyegelnöknél és a pontozóbírónál van, mindent tartalmaznia kell, mely 

az adott mérkőzésen történt. A pontoknak, intéseknek „O”, passzivitásnak „P”, a tusnak (bekarikázva 

azt az akciópontot, amelyből a tus következett), a mérkőzés utolsó pontjának (aláhúzva) a legnagyobb 

pontossággal rögzítve kell lennie, hogy az esetleges vitatott szituációk tisztázásában a segítségükre 

legyen. A pontozólapot minden esetben alá kell írnia a kitöltőjének. 

f) Ha a mérkőzés nem tussal ér véget, a szőnyegelnöknek minden esetben jóvá kell hagynia a mérkőzés 

végeredményét pontozólapja alapján, ahol minden, a mérkőzésen történt eset az elejétől a végéig 

rögzítésre került. 

g) A pontozóbíró által adott pontokat, azonnal mutatni kell pontozótáblájával. 

h) A bíróknak mérkőzés közeben, a UWW szakszótárában leírt szavakat kell használniuk egységesen. 

Tilos a mérkőzés közben bárkihez is beszélniük, kivételt képez ez alól természetesen az egymás közötti 

konzultáció. 



23 
 

i) Az edző által kért (és a versenyző által megerősített) videóbíró (challenge) esetén, a verseny főbírója 

(vagy helyettese), illetve a szőnyegelnök, közösen tekintik meg a vitatott szituációt a kivetítőn. Miután 

megvitatták a helyzetet, a főbíró maga dönti el, hogyan értékeli a vitatott helyzetet, anélkül, hogy 

megkonzultálná azt a többi bíróval. 

18. bekezdés – A bírói öltözet 

A bírói testületnek az UWW által jóváhagyott egységes öltözéket kell viselnie, nem tartalmazhat 

szponzori logót. A bírói számokon előfordulhat, hogy megjelenik az UWW szponzorának logója. 

19. bekezdés – A vezetőbíró 

a) A vezetőbíró a felelős azért, hogy a mérkőzés közben, minden a szabályoknak megfelelően történjen, 

beleértve a versenyzők helyes magatartását, illetve a mérkőzés megfelelő irányítását. 

b) A vezetőbírónak tekintély parancsolóan kell viselkednie, teljesen uralnia kell a mérkőzést, és el kell 

érnie, hogy a versenyzők elfogadják és azonnal végrehajtsák utasításait. A vezetőbíró semmilyen 

szabálytalanságot nem nézhet el, lehetőség szerint idő előtt közbe kell lépnie. 

c) Szorosan együtt kell működnie a pontozóbíróval, eleget kell tennie kötelességeinek a mérkőzés alatt, 

valamint tartózkodnia kell mindennemű korai beavatkozástól (pl. korai mérkőzés megszakítás, 

önkéntes sajátakció megítélés) 

d) A vezetőbírónak azonnal vissza kell rendelnie a versenyzőket a szőnyegre, ha azok elhagyták azt, 

illetve felelős azért, hogy a mérkőzés gördülékeny legyen és azonnal folytatódjon a küzdelem álló, vagy 

lenti helyzetben egyaránt. 

e) A vezetőbírónak piros csuklópántot kell viselnie bal csuklóján, és kéket a jobbon. Az akciót azonnal 

értékelnie kell, az akciót végrehajtó versenyző mezszínével azonos karját magasba emelve és ujjaival 

mutatva az akcióért járó pontot (ha az érvényes, szőnyegen belül történt, ha valamely versenyző 

tushelyzetbe került, stb) 

f) A vezetőbíró sohasem hezitálhat az alábbi szituációkban: 

- Megszakítani a küzdelmet a megfelelő pillanatban, sohasem túl korán és sohasem túl későn. 

- Értékelnie a szőnyeg széli akciót, hogy érvényes volt-e, vagy sem. 

- Tushelyzetben felemelt karral kérni a pontozóbíró és a szőnyegelnök hozzájárulását, valóban 

egyszerre éri a szőnyeget a versenyző mind két válla, amennyiben a szőnyegelnök is hozzájárul 

a tushoz, kimondja, hogy tus, rácsap a szőnyegre és belefúj sípjába. 

e) A vezetőbíró köteles: 

- Gyorsan és érthetően elrendelnie a kiindulóhelyzetet, illetve a szőnyeg közepére parancsolni 

a versenyzőket. 

- Úgy helyezkednie, hogy ne takarja a versenyzőket a pontozóbíró és a szőnyegelnök elől, 

különösen tushelyzetben.  

- Észlelnie, ha a versenyzők pihenés gyanánt fújja ki az orrát, ruházatát igazítja, testét törli, vagy 

sérülést színlel. Ebben az esetben azonnal meg kell állítania a mérkőzést és hozzájárulást kérni 

a másik két bírótól, hogy intéssel szankcionálhassa az időhúzó versenyzőt és 1 ponttal 

jutalmazza annak ellenfelét.  

- Jól helyezkednie a szőnyegen, akár egyik pillanatról a másikra is, vagy épp hasra feküdnie 

tushelyzet esetén, hogy pontosabban tudja megítélni a helyzetet. 

- Motiválnia a passzív versenyzőt anélkül, hogy megszakítaná a küzdelmet, valamint a menekülő 

versenyző elé állnia, elállva annak útját a feltételezett menekülés esetén.  



24 
 

- Készen állnia sípolni, ha a versenyzők túl közel kerültek a szőnyeg széléhez.  

- Nem szakíthatja meg a küzdelmet tushelyzet esetén, kivéve akkor, ha az egyértelmű 

szabálytalanságból következett be. 

- Szigorúan vennie a csuklózást és az ujjtörést. 

h) A vezetőbírónak különösen oda kell figyelnie: 

- Kötöttfogásban a lábhasználatra. 

- A versenyző nem hagyhatja el a szőnyeget, míg a győztes kihirdetésre nem került. 

- Azokban az esetekben, ahol hozzájárulásra van szükség, először a pontozóbírót kérdezze. 

- A mérkőzés végén a szőnyegelnök jóváhagyásával hirdesse ki a győztest.  

i) A vezetőbírónak szankcionálnia kell a szabálytalanságot és brutalitást 

j) A vezetőbíró csak a szőnyegelnök jóváhagyásával állíthatja meg a küzdelmet abban az esetben, ha 

kötöttfogásban 8, szabadfogásban és női szakágban 10 pont különbség alakult ki a versenyzők között, 

azaz technikai tus van. Ebben az esetben mindig muszáj megvárnia az akció végét támadás és 

kontratámadás esetén.  

20. bekezdés – A pontozóbíró 

a) A pontozóbíró felelős minden e szabálykönyvben meghatározottért. 

b) Szorosan figyelemmel kell kísérnie a küzdelmet anélkül, hogy felhívná magára a figyelmet. Minden 

akciót értékelnie kell és rögzítenie pontozólapján egyetértésben a vezetőbíróval és szőnyegelnökkel. 

Minden esetben a saját véleményét kell mutatni az akciók kapcsán. 

c) Azt a pontot kell rögzítenie, melyet a mérkőzésen közreműködő bírók közül legalább ketten 

azonosan értékeltek. 

d) A pontozóbíró megerősíti és jelzi a tust a vezetőbírónak. 

e) Ha a pontozóbíró észrevesz valamit, amit esetleg a vezetőbíró nem vett észre, jeleznie kell annak, 

mert előfordulhat, hogy vezetőbíró helyezkedésénél fogva nem láthatta/látja azt (tus, szabálytalan 

fogás, passzív helyzet, stb.). Ebben az esetben a pontozóbírónak a megfelelő táblát kell felemelnie 

(fehér, piros, kék), még abban az esetben is, ha a vezetőbíró nem kérte a hozzájárulását. Minden 

esetben fel kell hívnia a vezetőbíró figyelmét bármi abnormálist, vagy szabálytalanságot észlel a 

mérkőzés folyamán.  

f) A pontozóbírónak továbbá alá kell írnia pontozólapját amint megkapta azt, majd a mérkőzés végén 

jól láthatóan rögzíteni a mérkőzés végeredményét, áthúzva a vesztes nevét és leírni a győztes nevét és 

nemzetiségét. 

g) Ha a pontozóbíró és a vezetőbíró azonosan értékel egy szituációt, a szőnyegelnök nem változtathatja 

meg, kivételt képez ez alól a technikai tus, amikor is minden esetben a szőnyegelnök jóváhagyása 

szükséges, valamint a konzultáció és videóbíró. 

h) A pontozóbírónak minden esetben fel kell tüntetnie pontozólapján, hogy mikor ért véget a 

küzdelem, ha az nem ment végig (tus, technikai tus, leléptetés, stb.) 

i) Annak érdekében, hogy jobban tudjon egy-egy szituációt értékelni, a jobb kilátás végett elhagyhatja 

helyét, de csak a szőnyeg hozzá közelebb eső széle mentén. 

j) Pontozólapján döntetlen esetén alá kell húznia az utolsó pontot, mely befolyásolhatja a mérkőzés 

győztesét.  
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k) Az intést „O” jelzéssel rögzítenie kell a vétkes versenyző oszlopában. 

l) A passzivitást „P” jelzéssel, a szóbeli figyelmeztetést „V” jelzéssel rögzíteni kell a vétkes versenyző 

oszlopában. 

m) A tust eredményező akció pontszámát be kell karikáznia pontozólapján. 

21. bekezdés – A szőnyegelnök 

a) A szőnyegelnök feladata nagyon fontos, mindenről gondoskodnia kell, amit jelen szabályzat 

tartalmaz. 

b) Irányítania kell a vezetőbíró és a pontozóbíró munkáját. 

c) Kötelessége figyelmesen követni a küzdelmet, anélkül, hogy felhívná magára a figyelmet, valamint 

értékelni a másik két, mérkőzésen közreműködő bíró munkáját. 

d) Abban az esetben, ha nem lenne egyetértés a vezetőbíró és a szőnyegelnök között, kötelessége a 

szabályoknak megfelelően meghozni a végső döntést, értékelni az akciót, vagy tushelyzetben döntenie.  

e) Semmilyen esetben sem a szőnyegelnök értékeli a látottakat először. Meg kell várnia a vezetőbíró 

és a pontozóbíró döntését, melyet nem befolyásolhat. 

f) A szőnyegelnöknek minden esetbe hozzá kell járulni a passzivitáshoz, intéshez és a tushoz. 

g) Abban az esetben, ha súlyos hibát vél felfedezni a vezetőbíró munkájában, megállíthatja a 

küzdelmet. 

h) Ha a vezetőbíró és a pontozóbíró azonosan értékelt egy helyzetet, ám abban a szőnyegelnök súlyos 

hibát vél felfedezni, megállíthatja a küzdelmet és magához hívhatja a bírókat konzultációra. Abban az 

esetben, ha a konzultáció során sem a bírót, sem a pontozót nem tudja álláspontjáról meggyőzni, 

döntenie kell, hogy melyik bíró véleményével ért inkább egyet. A konzultáció után meghozott döntés 

esetén is kérhet videóbírót a versenyző. 

i) Ha mérkőzés alatt, az egyik edző challenge-et kér, a szőnyegelnök csak is azután állíthatja meg a 

mérkőzést, hogy az akció befejeződött és semleges helyzetbe kerültek a versenyzők. Az UWW által 

versenyre delegált főbíró (vagy helyettese) és a szőnyegelnök közösen tekintik meg a kivetítőn a 

vitatott szituációt. Abban az esetben, ha a főbíró jóváhagyja a megtámadott bírói döntést, a 

szőnyegelnöknek gondoskodnia kell róla, hogy a mérkőzés hátralevő részében a challenge-et kért 

versenyző többször ne kérhessen. 

Miután visszanézték a kérdéses szituációt, a főbíró egyedül hozza meg döntését. Ez a döntés végleges, 

nem támadható meg. 

22. bekezdés – A bírók ellen alkalmazandó szankciók 

Az UWW BÜRO, a legfelsőbb döntéshozó szerv, az alábbi szankciókkal sújthatja a bírókat, miután 

megvizsgáltak a verseny főbírója által nekik küldött, a bírói hibáról szóló feljegyzést: 

- Szóbeli figyelmeztetés. 

- Felfüggesztés a versenyen egy vagy több délelőtti/esti program alól. 

- Felfüggesztés a verseny hátralévő része alól. 

A bírói tévedés súlyossága függvényében egyéb szankciók is adhatók az UWW fegyelmi bizottsága által. 
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V. FEJEZET – A KÜZDELEM 

23. bekezdés – A mérkőzés időtartama 

U15 (serdülő), kadet és veterán korosztályokban 2 x 2 perc a menetidő 30 másodperc szünettel. 

Junior, U23 és felnőtt korosztályban 2 x 3 perc a menetidő 30 másodperc szünettel. 

A versenyeken az eredményjelzőn, minden esetben 6, ill. 4 perctől visszafelé kell számolni az időt. 

Amennyiben lejár a mérkőzés időtartama, az összpontszám alapján kerül kihirdetésre a mérkőzés 

győztese. 

Amennyiben kialakult a 8 (kötöttfogásban), vagy 10 (szabadfogásban és női szakágban) pontos 

különbség, technikai tusgyőzelem született, ebben az esetben vége a mérkőzésnek.  

Tus esetén szintén azonnal véget ér a küzdelem.  

Szabadfogásban és női szakágban, 6 perces menetidő esetén, ha egyik fél sem hajtott végre akciót, 2 

perc elteltével, a vezetőbírónak meg kell állítania a küzdelmet, és meg kell jelölnie a passzív versenyzőt. 

24. bekezdés – A szőnyegre hívás 

A versenyzőket hangosan és érthetően kell a szőnyegre hívni. 20 perc pihenőidő áll a versenyzők 

rendelkezésére, az előző mérkőzésük végétől számítva, amíg ez le nem telik, nem hívhatók fel a 

szőnyegre.   

Amennyiben a versenyző nem jelenik meg a szőnyegen, miután szólították, még 30 másodpercenként 

háromszor szólítják (franciául és angolul). Ha ezután sem jelenik meg, kizárásra kerül a versenyből és 

helyezés nélkül zár, ellenfele pedig mérkőzés nélkül továbbjut.  

25. bekezdés - A versenyzők bemutatása 

Az 1. és 2. helyért folyó küzdelmek előtt, minden esetben bemutatásra kerülnek a döntő résztvevői, 

korábban elért eredményeik felsorolásával együtt. 

26. bekezdés – A mérkőzés kezdete 

A mérkőzés kezdete előtt, a szólított versenyzőknek a mezszínükkel azonos sarokban kell várakozniuk, 

amíg a szőnyeg közepén álló vezetőbíró magához nem rendeli őket. Ezután kezet fog mind két 

versenyzővel, megvizsgálja ruházatukat, ellenőrzi, hogy szárazan érkeztek a versenyzők, nincsenek-e 

bekenve valamilyen ragadós, vagy épp csúszós szerrel, illetve nem viselnek-e szabálytalan kötést, vagy 

rögzítést ízületeiken.  

A versenyzők kézfogással üdvözlik egymást, majd a sípszó után megkezdik a küzdelmet.  

27. bekezdés – A mérkőzés megszakítása 

a) Amennyiben valamely versenyző sérülés, vagy egyéb incidens miatt jelez, a vezetőbíró megállíthatja 

a küzdelmet. Az esetleges hosszabb mérkőzés megszakítás során, a versenyző a mezszínével azonos 

sarokban foglalhat helyet, vállát letakarhatja törölközőjével és edzője utasításokkal láthatja el ezalatt. 

b) Amennyiben versenyen dolgozó orvos megállapítja, hogy a mérkőzés a sérülés miatt nem tud 

folytatódni, tájékoztatnia kell mind két edzőt és a szőnyegelnököt, aki tudomásul veszi azt és leállítja a 

küzdelmet. Az orvos döntése nem írható felül meg. 
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c) Semmilyen körülmények között nem szakíthatja meg a versenyző a küzdelmet magától, hogy álló 

vagy parterre helyzetben szeretné folytatni a küzdelmet, illetve nem húzhatja vissza ellenfelét a 

szőnyeg sarkától a körközepe felé.  

d) Abban az esetben, ha egy akciót megállít a bíró, mert véleménye szerint az akciót végrehajtó 

versenyző szándékosan sérülést akar okozni ellenfelének, a versenyző kizárásra kerülhet.  

e) Abban esetben, ha egy versenyző megállítja a küzdelmet sérülés miatt, de sem vérző, sem pedig 

egyéb, orvos által észrevehető sérülést nem szenvedett el, 1 pontot kap ellenfele és a mérkőzés 

azonnal folytatódik. 

f) Ha valamely versenyző vérzik, a mérkőzésvezetőnek azonnal meg kell állítani a küzdelmet, hogy 

elállíthassák a vérzést. 4 perces kíméleti idő áll rendelkezésre a vérzés megállítására mely akkor indul, 

amikor az orvos a szőnyegre lépett. A 4 perc a mérkőzés egészére érvényes, nem indul újra egy 

mérkőzés alatt. Amennyiben az letelt, a mérkőzés vezetőnek le kell állítania a küzdelmet. Ebben az 

esetben a sérülést szenvedett versenyző elveszíti a küzdelmet.  

g) Amint az orvos ellátta sérültet, a mérkőzés abban a helyzetben folytatódik, amelyben előtte 

megállították a küzdelmet. 

h) Ha valamilyen egyéb, a versenyzőktől független incidens történik a mérkőzés alatt, a vezetőbíró 

megállíthatja a küzdelmet, mely akkor folytatódhat, ha az incidens elhárult. Ha a mérkőzés 

megszakítását eredményező ok nem hárul el, a mérkőzést a következő versenynapra halaszthatják. Ha 

ez az utolsó napon történik, és nincs mód a rendkívüli helyzet elhárítására, a verseny később, egy másik 

helyszínen is befejezhető. 

28. bekezdés – A mérkőzés vége 

A mérkőzés többféle képen végződhet: tus, leléptetés, sérülés, vagy a mérkőzés idő lejártával. 

A mérkőzés technikai tussal is véget érhet, kötöttfogásban 8, még szabadfogásban és női szakágban 10 

pontos különbség esetén.  

Abban az esetben, ha a versenyző szert tesz a 8 (kötöttfogásban), vagy a 10 (szabadfogásban, vagy női 

szakágban) technikai pontos különbségre, a vezetőbírónak minden esetben meg kell várnia míg az 

akció befejeződik, legyen az támadás, kontratámadás vagy levitel, bármi, amiből tus lehet.  

Ha a vezetőbíró nem hallja a mérkőzés végét jelentő hangjelzést (gong, csengő, stb), a szőnyegelnök 

köteles a tudtára adni az általa bedobott puha tárggyal (általában szivacs). Bármely akció, mely a 

mérkőzés végét jelentő hangjelzéssel egyidőben történik, illetve a hangjelzés és a bírói sípszó között, 

érvénytelen.  

A mérkőzés végeztével a vezetőbírónak a szőnyeg közepén kell állni, szemben a szőnyegelnökkel, 

oldalán a versenyzőkkel, akiknek a mérkőzés végén kezet kell fogniuk egymással, majd várni a 

szőnyegelnök jelzését, a végeredmény kihirdetésére. Tilos a versenyzőknek levenniük a mezüket, amíg 

el nem hagyják a küzdőteret. Amint megtörtént a mérkőzés végeredményének kihirdetése, a 

versenyzőknek kezet kell fogniuk a vezetőbíróval.  

 A kihirdetés után, mind két versenyzőnek kezet kell fognia az ellenfél edzőjével. Ha a fent említett 

folyamat valamelyikét is megsérti a versenyző, a fegyelmi szabályzat (Disciplinary Regulation) szerint 

kell eljárni ellene.  
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29. bekezdés – A mérkőzés megállítása és folytatása 

Ha a mérkőzést álló, vagy lenti helyzetben állítják meg, minden esetben állásból kell folytatni a 

küzdelmet (bizonyos esetek kivételével, mint pl. szabálytalanság, sérülés, stb.) A küzdelmet az alábbi 

esetekben kell megállítani, majd folytatni a kezdőkörben: 

- Ha a versenyző az egyik (teljes) lábával a védőfelületre lép akció kísérlet nélkül. 

- Ha a versenyzők akció kísérlet során a passzivitási zónába érnek három, vagy négy lábbal, majd 

ott huzamosabb ideig, tétlenül tartózkodnak.  

- Ha a lenti versenyző feje éri a védőfelületet. 

Bármely, lenti helyzetben történő, a védekező versenyző által elkövetett szabálytalanság esetén, mint 

például fogásból való menekülés, szőnyegről történő menekülés, szabálytalan védekezés, vagy sérülés 

esetén, a küzdelmet minden esetben parterre helyzetből kell folytatni.  

Ha a védekező versenyző a fent említett szabálytalanságokat állásból követi el, a küzdelemnek állásból 

kell folytatódnia.  

A támadó versenyző védelme érdekében, ha lentről történő emelés közben az ellenfele szabálytalanul 

védekezik, hogy elkerülje a rajta történő sikeres akció végrehajtást, a vezetőbíró intéssel szankcionálja 

a védekezőt és 1 (szabadfogásban és női szakágban), vagy 2 (kötöttfogásban) ponttal jutalmazza a 

támadó versenyzőt, függetlenül attól, hogy az akciót sikerült-e a támadónak végre hajtania, vagy sem, 

a küzdelem ebben az esetben mindig parterre helyzetben folytatódik. Ha a támadó versenyző a 

szabálytalan fogásakadályozás esetén is végre tudja hajtani az akciót, megkapja az akcióért járó pontot 

és az ellenfele szabálytalanságáért járó 1, vagy 2 pontot is. 

Amennyiben az egyik edző az akciót követően challenge-et kér, a vezetőbíró csak is kizárólag semleges 

helyzetben állíthatja meg a küzdelmet a szőnyegelnök jelzésére. Ha a versenyző nem ért egyet 

edzőjével, és nem kéri a challenge-et, azonnal vissza kell utasítania azt és egyből folytatni kell a 

mérkőzést.  

30. bekezdés – A győzelem fajtái 

A győzelem fajtái a következők: 

- tusgyőzelem 

- sérülés 

- egy mérkőzésen belül 3 intés következtében, vagy kötöttfogásban két védekező lábhasználat 

esetén, amennyiben ugyan az a versenyző kapja azokat 

- technikai tusgyőzelem 

- ha nem jelenik meg az ellenfél 

- leléptetés 

- pontozásos győzelem 

Az egyes győzelmek után járó pozitív pontok a 42. bekezdésben találhatóak. 

Abban az esetben, ha a mérkőzésidő lejárta után, a két versenyző azonos pontszámmal rendelkezik, 

sorrendben a következő kritériumok szerint számítanak: 

- több magasabb értékű akcióval rendelkező versenyző 

- kevesebb intéssel rendelkező versenyző 

- utolsó értékelt akciót végrehajtó versenyző 
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Példa pontegyenlőség esetén a győztesre: 

Piros Kék Megjegyzés Eredmény 

1 1 1 1 1 1 a kék versenyzőé az 
utolsó akció pont 

nyertes a kék 
versenyző 

1 2  1 1 1  hiába a kék versenyző 
csinálta az utolsó 
akciót, a piros 
versenyzőnek 2 pontos 
akciója van 

nyertes a piros 
versenyző 

0 0 1 1 1 1 1 1 0 hiába a piros 
versenyző hajtotta 
végre az utolsó akciót, 
2 intése van, szemben 
a kék 1 intésével 

nyertes a kék 
versenyző 

1 1 1 1 2 0  a kék versenyző 2 
pontos akciót hajtott 
végre 

nyertes a kék 
versenyző 

1 1 1 0  1 2 0  hiába a piros 
versenyző hajtotta 
végre az utolsó akciót, 
a kék versenyzőnek 2 
pontos akciója van 
(mindkét 
versenyzőnek 1-1 
intése van) 

nyertes a kék 
versenyző 

1 1 1 0 0 0 0 1 1 1  Mindkét versenyzőnek 
2-2 intése van, de a kék 
versenyző hajtotta 
végre az utolsó akciót 

nyertes a kék 
versenyző 

 

Ha egy versenyző 3 intést kapott egy mérkőzésen belül, elveszítette a küzdelmet. A 3. intésnél, minden 

esetben hozzá kell járulnia mind a három, mérkőzésen közreműködő bírónak.  

31. bekezdés – Az edző 

Az edzőnek, a számára kijelölt helyen kell tartózkodnia a mérkőzés során, amely minimum 2 méterre 

van a szőnyeg szélétől. Ha versenyen közreműködő orvos engedélyezi számára, segédkezhet a sérült 

versenyzője ellátásánál, ezen kívül, illetve a mérkőzés közbeni szünet kivételével, tilos a szőnyegre 

lépnie. Ha az edző, mégis fellép a szőnyegre, a vezetőbíró szankcionálhatja.  

Az edzőnek tilos a bírók döntéshozatalát befolyásolni, valamint inzultálni őket, csak a versenyzőjéhez 

beszélhet. Az edző csak a menetek közti szünetbe adhat vizet versenyzőjének, máskor szigorúan tilos 

a mérkőzés alatt.  

Az edző köteles a mérkőzés közti szünetben szárazra törölnie versenyzőjét. A következő menet, nem 

kezdődhet el addig, amíg valamely küzdőfél izzadt.  

Ha az edző nem a fent leírtak szerint cselekszik, a vezetőbíró, a szőnyegelnök hozzájárulásával 

sárgalappal szankcionálhatja a vétkes edzőt. Ha az edző, a sárgalapos figyelmeztetés után sem tartja 

be a fent leírtakat, a szőnyegelnök piros lapot adhat neki. A szőnyegelnök saját megfontolásból is adhat 

sárga, vagy piros lapot.  
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Amint piroslapos figyelmeztetés történt, a szőnyegelnöknek jelentést kell írnia a versenyigazgatónak, 

mely után az edző nem láthatja el tovább edzői teendőit és a lelátón kell helyet foglalnia. Ezen sárga-, 

vagy piroslapos figyelmeztetésnek szerepelnie kell a mérkőzés pontozólapján is. A vétkes edző csapata, 

amennyiben lehetséges, helyettesítheti őt egy másik edzővel. Az esetet követően, a vétkes edző 

nemzeti szakszövetsége, az UWW Fegyelmi és Pénzügyi szabályzatában leírtak szerinti, további 

szankciókkal sújtható (pénzbüntetés, eltiltás, stb.). 

Amennyiben egy edző, két sárgalapot kap egy verseny során (nem feltétlenül egy mérkőzésen), szintén 

nem láthatja el továbbá edzői teendőit. Ebben az esetben, akárcsak a piroslapos figyelmeztetésnél, 

akkreditációja megszűnik. 

Egy versenyző maximum két kísérővel léphet a küzdőtérre. Ez lehet két edző, vagy ideális esetben egy 

edző és egy orvos, aki sérülés esetén asszisztálhat. Az orvos, csak is a másodedzők számára fenntartott 

helyen tartózkodhat a mérkőzés folyamán. 

Egy edző nem láthat el bírói feladatokat is egy azon versenyen, továbbá edző, nem lehet kiemelt első 

osztályú (I-S) bíró sem. 

32. bekezdés – A Challenge (videóbíró) 

A challenge az lehetőség, amely során az edző a versenyzője nevébe megállíthatja a küzdelmet és 

kérheti az UWW által delegált főbírót és a szőnyegelnököt, hogy tekintsék meg a mérkőzésről készült 

videofelvételt, egy vitatott bírói döntés kapcsán. A challenge-nek minden esetben indokoltnak kell 

lennie, abban az esetben, ha az edző indokolatlanul kér challenge-t, úgy sárgalapos szankcióban 

részesül. 

Erre csak azon versenyeken van lehetőség, ahol a versenyen a rendezők által biztosított és az UWW 

által irányított videóbíró rendszer üzemel.  

Az edző, csak és kizárólag az erre szolgáló gomb megnyomásával kérheti a challenge-et, rögtön azután, 

hogy a bírók értékelték a vitatott szituációt. Ha a versenyző nem ért egyet edzőjével, és nem kéri a 

challenge-et, azonnal vissza kell azt utasítania és a küzdelemnek folytatódnia kell.  

Abban az esetben, ha rendezők, nem tudják a challenge kérésre szolgáló gombot biztosítani a 

versenyen, egy puha tárggyal kell azt helyettesíteniük, melyet az edző, a szőnyegre bedobva jelezheti 

szándékát.  

A rendezőknek lehetősége van az UWW által használatos videóbíró rendszer használatára, és 

visszajátszani a vitatott szituációt egy olyan kivetítőn (minimum 1 szőnyegenként), mely az egész 

csarnok számára látható. Ez lehet egy nagy TV, vagy egy nagy vászon, melyre projektor segítségével 

vetíthető ki a felvétel.  

Abban az esetben, ha valamilyen technikai hiba következtében nem lehetséges a vitatott szituáció 

megtekintése, az eredeti bírói döntés marad érvényben és az edzőnél marad az esetleges későbbi 

challenge lehetősége. 

Speciális rendelkezések 

Minden versenyzőnek egy challenge lehetősége van mérkőzésenként. Abban az estben, ha a challenge 

után, a főbíró módosítja a kérdéses bírói döntést, a videóbírót kérő versenyző javára, továbbra is élhet 

ezzel a jogával az adott mérkőzésen.  

Ha a főbíró jóváhagyja a vitatott bírói ítéletet, úgy abban az esetben a challenge-et kért versenyző, 

elveszíti a további challenge kérési lehetőségét és ellenfele 1 technikai pontot kap. 



31 
 

Challenge esetén, csak a szőnyegelnök állíthatja meg a küzdelmet, amikor az akció véget ért és a 

versenyzők semleges helyzetbe kerültek.  

Abban esetben, ha az edző nem ért egyet a bírói döntéssel és challenge-et kér, a mérkőzésen 

közreműködő bírók, csak a főbíró jóváhagyása után tagadhatják meg a challenge kérés lehetőségét. A 

vezetőbíró és a szőnyegelnök nem tagadhatja meg önállóan a challenge-et. 

Passzivitást követő szankció és tus esetén nem kérhető challenge, ugyan is a tust, minden esetben a 

szőnyegelnöknek kell jóváhagynia a vezetőbíró és/vagy a pontozóbíróval együtt (challenge kérhető 

abban az esetben, ha az akció, vagy kontraakció szabálytalan volt; az akció a menet utolsó 

másodperceiben történt; vagy közvetlenül a tust megelőzően, mielőtt a tus megerősítésre került) 

Abban az esetben, ha a mérkőzésből kevesebb, mint 30 másodperc van hátra és a mérkőzésen 

közreműködő bírók egyöntetűen egyetértenek abban, hogy valamelyik versenyző passzív, intéssel 

sújthatják azt menekülésért és 1 pontot (2 kötöttfogásban) adhatnak ellenfelének. Ha ez a pont 

hatással van a mérkőzés kimenetelére, a vétkes versenyző élhet a challenge lehetőségével. 

Nem kérhető challenge a menetidő lejárta után, kivéve akkor, ha az eredmény a pontozótáblán, csak 

a menet végét jelentő sípszó után került kivetítésre, illetve akkor, ha kérdéses, hogy az akció 

befejeződött-e az idő lejárta előtt, vagy sem. Az edzőknek minden esetben 5 másodperc áll 

rendelkezésére a challenge-re, miután a vitatott akció pontjai megjelentek a pontozótáblán.   

Az edző minden esetben csak a helyén ülve kérhet challenge-et, nem léphet fel a szőnyegre és nem 

közelítheti meg a pontozóbírót, vagy a szőnyegelnököt. Az edző továbbá, nem dobhat be semmilyen 

egyéb tárgyat jelezvén, hogy challenge-et kér, a hivatalos challenge tárgy kivételével. 

Miután a főbíró a videó megtekintése után megkonzultálta a szituációt a szőnyegelnökkel, meghozza 

döntését, mely döntés véglegesnek tekintendő, semmilyen körülmények között nem kérdőjelezhető 

meg.  

Nem lehetséges a főbíró döntését újra challenge-el megkérdőjelezni. 

33. bekezdés – Csapatverseny az egyéni versenyeken 

A csapatverseny eredménye, a súlycsoportok 1-10 helyezettjei alapján kerülnek kiszámításra. 

helyezés a súlycsoportban pontszám helyezés a súlycsoportban pontszám 

1. 25 7. 8 

2. 20 8. 6 

3 – 5. 15 9. 4 

5 – 5. 10 10. 2 

 

A fenti táblázatban feltüntetett pontszámok a súlycsoportban résztvevők számától független. 

Abban az esetben, ha kizárás miatt csak egy 5. helyezett van a súlycsoportban, a 6. helyre rangsorolt 

versenyző 9 pontot kap. 

Abban az esetben, ha egy súlycsoportban a résztvevői létszám miatt körmérkőzéssel bonyolították le 

a küzdelmeket, a 4. helyezett versenyző 12 pontot, még a 6. helyezett 9 pontot kap. 

Abban az esetben, ha holtverseny alakult ki a csapateredmény számítása során, a következő 

kritériumok az irányadók:  

1. több első helyezéssel rendelkező csapat 
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2. több második helyezéssel rendelkező csapat 
3. több harmadik helyezéssel rendelkező csapat 
4. stb. 

Azokon a versenyeken, ahol egy nemzet több versenyzőt is indít ugyan abban a súlycsoportban, csak a 

legjobb helyen végzett versenyző eredményét veszik számításba a csapatrangsor kialakításánál. A 

további helyezettek ettől függetlenül a helyezésüknek megfelelő pontszámot kapják. 

1. helyezett TUR 25 pont 

2. helyezett TUR 20 pont 

3. helyezett UKR 15 pont 

4. helyezett GER 15 pont 

34. bekezdés – Eredményszámítás a csapatversenyeken 

A győztes csapat 1 pontot, még a vesztes 0 pontot kap. 

Ha 2, vagy több csapat rendelkezik azonos pontszámmál, sorrendszerűen az alábbi kritériumok az 

irányadóak: 

- több pozitív ponttal rendelkező csapat 

- a több tusgyőzelemmel 

- a több technikai tusgyőzelemmel rendelkező csapat 

- több technikai ponttal rendelkező csapat 

- az a csapat, amelyiken kevesebb technikai pontot hajtottak végre 

- Egymás elleni mérkőzés (amennyiben lehetséges) 

- a sorsolás során alacsonyabb számot húzó csapat 

Abban az esetben, ha egy csapattalálkozó döntetlennel ért véget (végeredménye 5-5) a két csapat 

között, sorrendszerűen a következő kritériumok az irányadók: 

- több pozitív ponttal rendelkező csapat 

- a több tusgyőzelemmel 

- a több technikai tusgyőzelemmel rendelkező csapat 

- több technikai ponttal rendelkező csapat 

- az a csapat, amelyiken kevesebb technikai pontot hajtottak végre 

- a csapattalálkozó utolsó mérkőzésének győztese 
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VI. FEJEZET – AZ AKCIÓKÉRT ÉS FOGÁSOKÉRT JÁRÓ PONTOK 

35. bekezdés – A fontosabb akciók értékelése 

Annak érdekében, hogy bátorítsuk a küzdőszellemű birkózást, ha egy versenyző fogást kísérel meg 

végrehajtani ellenfelén sikertelenül, és alul marad belőle az ellenfél aktív közbeavatkozása nélkül, az 

akció nem értékelendő. Ebben az esetben a vezetőbíró megállítja a küzdelmet és az állásból 

folytatódik. Ha a támadó versenyző akcióját ellenfele megkontrázza és a kontraakcióból földre viszi 

ellenfelét, jár érte megfelelő pont. 

Abban az esetben, ha egy versenyző hídon keresztül hajtja végre akcióját (laposabb ívű dobások 

esetén), és a minimális időt eltölt hídban, de végül végrehajtja akcióját úgy, hogy ellenfelét is 

tusveszélyes helyzetbe viszi, csak az akciót indító versenyzőnek jár pont, mivel végül sikeresen 

végrehajtotta az akciót. Abban az esetben, ha a védekező versenyző ellenfelét kontrolláltan 

tusveszélyes helyzetben tartotta egyből az akciót követően, az továbbiakban nem számít saját 

akciónak, és a kontraakciót végrehajtónak jár a pont.  

Az állásból végrehajtott akciók mindig magasabb értékűek, mint a parterre helyzetből kivitelezett 

akciók. Az akciók értékelésénél, mindig a védekező versenyző testhelyzete az irányadó. Ha a védekező 

versenyzőnek egyik térde is leér mielőtt az akciót indítják rajta, minden esetben parterre akciónak 

értékelendő. A támadó versenyző testhelyzete jelen esetben nem mérvadó (pl. térdelő válldobás). 

Továbbá, az a versenyző, akin akciót hajtottak végre kaphat pontot az akcióért, ha: 

a) A támadó versenyzőt földre vitte. 

b) Átvette az akció folytatását. 

c) A kontraakció során tusveszélyes helyzetben rögzítette a támadó versenyzőt. 

d) A vezetőbírónak minden esetben meg kell várnia az akció végét, hogy megfelelően tudja 

értékelni azt. 

e) Abban az esetben, ha a támadó versenyző akciójának megváltozott az iránya a védekező 

versenyző kontrája miatt. 

f) A pillanatnyi tushelyzet (melyben a támadó versenyző mindkét válla éri a szőnyeget), nem 

értékelendő tusnak (tushelyzet bővebben a 43. bekezdésben). 

g) Az egyik vállról a másikra történő fordulás, esetleges szőnyegérintéssel a könyökkel, egy 

akciónak értékelendő. 

h) Egy akció csak akkor értékelendő új akciónak, ha előtte a versenyzők semleges helyzetben 

voltak. 

i) Az akció végeztével a vezetőbírónak karjával jeleznie kell a pontot. Ha a pontozóbíró is egyetért 

vele, a megfelelő színű és értékű tábláját magasba emelve jelzi azt. Abban az esetben, ha a 

vezetőbíró és a pontozóbíró véleménye eltér egy akció kapcsán, a szőnyegelnöknek hozzá kell 

járulnia valamely bíró ítéletéhez. Csak és kizárólag akkor adhat eltérő pontszámot egy akció 

kapcsán, ha előtte megkonzultálta azt a másik két bíróval és álláspontját azok is elfogadták. 

j) Tus esetén, csak a menet végét jelentő hangjelző számít, nem pedig a bírói sípszó. 

k) Csak azon akciók érvényesek, melyek befejeződtek a menet végét jelző hangjelzés előtt, az 

utána történtek, minden esetben érvénytelenek. 

36. bekezdés – A tusveszélyes helyzet 

A versenyző akkor van tusveszélyes helyzetben, ha a háta (vagy válla) vízszintesen, vagy függőlegesen 
90°-nál kisebb szöget szár be a szőnyeggel és felsőtestével ellenáll, hogy elkerülje a tust. 
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A tusveszélyes helyzet az alábbi esetekben fordulhat elő: 

- a védekező versenyző hidal, hogy elkerülje a tust 
- a védekező versenyző háttal a szőnyeg felé helyezkedik el, és annak érdekében, hogy elkerülje 

a vállaival történő szőnyegérintést, egy vagy két könyökével tartja magát 
- a versenyző az oldalán fekve egyik vállával érinti a szőnyeget, a másikkal pedig ezzel egyidőben 

90°foknál kisebb szöget zár be a szőnyeggel 
- a versenyző átgurul a vállán 

Nem tekinthető tusveszélyes helyzetnek, ha a versenyző vállának vonala 90°-nál nagyobb szöeget zár 
be a szőnyeggel, úgy, hogy a hasa és az arca közelebb helyezkedik el a szőnyeghez. 

Ha a versenyző vállának vonala, pont 90°-ot zár be a szőnyeggel, szintén nem tekinthető tusveszélyes 
helyzetnek. 

37. bekezdés – A pontok rögzítése 

A szőnyegelnök és a pontozóbíró, minden egyes akcióért és fogásért járó pontot rögzít a 
pontozólapján. 

Azon akció, vagy fogás pontszáma, melyből a tus keletkezett, bekarikázandó a pontozólapon. 

A fogásból, vagy szőnyegről való menekülésért, vagy küzdelem megkezdésének visszautasításáért 
(időhúzás), szabálytalan fogásért, vagy brutalitásért járó intés „O”-val jelölendő a pontozólapon. 
Minden egyes intésért pont jár a vétlen félnek. 

Döntetlen esetén, az utolsó akció pontja aláhúzandó a pontozólapon. 

38. bekezdés – A nagyívű dobás 

Minden egyes állásból végrehajtott akció, mely során a dobott fél teljesen elszakad a földtől, a dobás 
íve egy nagy kört ír le a levegőben, majd közvetlenül tushelyzetben landol, nagyívű dobásnak számít.  

Minden parterre helyzetből végrehajtott nagy ívű dobás 4 pontot ér, amennyibe a dobott versenyző 
nem érkezik közvetlenül tusveszélyes helyzetbe és 5 pontot, ha közvetlenül tusveszélyes helyzetbe 
érkezik. 

39. bekezdés – Az akciókért és fogásokért járó pontok 

1 pont 

- Azon versenyzőnek, akinek ellenfele állásból, teljes lábával kilép a védőzónára. 

A kilépés definíciója mind két fogásnemben: 

- Ha a támadó versenyző, fogásindítás közben kilép a védőzónára, a következő esetek 
fordulhatnak elő: 

• ha sikeresen befejezi az akciót, a megfelelő - 1, 2, 4, 5 - pontokkal értékelendő; 

• ha nem tudja befejezni az akciót, 1 pont jár az ellenfelének; 

• ha a versenyző a levegőben tartja ellenfelét, de nem sikerül befejeznie az akcióját, nem 
jár pont az ellenfelének. 

Azon versenyzőnek, aki akciókísérlet nélkül, szándékosan kilöki ellenfelét a védőzónára, nem jár pont, 
csupán szóbeli figyelmeztetés.  

- Azon versenyzőnek, akinek ellenfele vérző, vagy egyéb látható sérülés nélkül állítja meg a 
küzdelmet sérülésre hivatkozva. 

- Azon versenyzőnek, akinek ellenfele elveszíti a challenge-et. 
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- Azon versenyzőnek, akinek ellefele a 30 másodperces aktivitási idő alatt nem tud akciót végre 
hajtani szabadfogásban. 

- Ha parterre helyzetben az alul lévő versenyző a felül kerekedik ellenfelén. 
- Azon versenyzőnek, akinek ellenfele menekül a fogásból vagy a szőnyegről, húzza az időt, 

szabálytalan akciót, vagy brutalitást hajt végre (szabadfogásban). 
- Azon versenyzőnek, akinek ellenfele szabálytalanul próbálja megakadályozni az akciót 

(szabadfogásban) 
- Parterre helyzetben a felül lévő versenyzőnek, ha a lenti versenyző, a szóbeli figyelmeztetést 

követően sem veszi fel a szabályos parterre pozíciót (szabadfogásban). 
- Annak a versenyzőnek, aki annak ellenére végre tudja hajtani az akciót, hogy ellenfele 

szabálytalanul próbálja azt megakadályozni (szabadfogásban) 
- Annak a versenyzőnek, akinek ellenfelét passzívnak találják kötöttfogásban. 

2 pont 

 

- Azon versenyzőnek, aki lenti helyzetben társa mögé kerül, miközben ellenfelének minimum 3 
pontja érinti a szőnyeget (két kar és egy térd, vagy két térd és egy kar/fej) 

- Annak a versenyzőnek, aki ellenfelét úgy dobja el, hogy az nem tusveszélyes helyzetben landol 
(hasra érkezik, féloldalra, vagy 3 pontja érinti a szőnyeget a dobás után). A dobott 
versenyzőnek teljesen el kell veszíteni az irányítást a levegőben. 

- Annak a versenyzőnek, aki úgy dobja el ellenfelét, hogy háta 90°-nál kisebb szöget zár be a 
szőnyeggel, de egy vagy két karja is nyújtva marad. 

- Azon versenyzőnek, aki megpörgeti ellenfelét 
- Azon versenyzőnek, aki ellenfele akcióját megkontrázva, tushelyzetbe rögzítette. 
- Azon versenyzőnek, akinek ellenfele menekül a fogásból vagy a szőnyegről, húzza az időt, 

szabálytalan akciót, vagy brutalitást hajt végre (kötöttfogásban). 
- Azon versenyzőnek, akinek ellenfele fogásból váló menekülés közben tusveszélyes helyzetben 

landol. 
- A támadó versenyzőnek, akinek ellenfele szabálytalanul védekezik miközben fogást hajtanak 

végre rajta (kötöttfogásban) 
- Parterre helyzetben a felül lévő versenyzőnek, ha a lenti versenyző, a szóbeli figyelmeztetést 

követően sem veszi fel a szabályos parterre pozíciót (kötöttfogásban). 
- Annak a versenyzőnek, akinek ellenfele tushelyzetből kimenekül a szőnyegről. 
- Annak a versenyzőnek, akinek ellenfele tushelyzetben szabálytalanul védekezik (arcba nyúl, 

hajat húz, ujjat tör, stb.) 

4 pont 

- Annak a versenyzőnek, aki állásból hajt végre folyamatos akciót ellenfelén és az közvetlenül 
tusveszélyes helyzetben landol. 

- Azon végrehajtott dobásokért, amelyek a földről történő emelést követően, kis ívben ugyan, 
de közvetlenül tusveszélyes helyzetbe juttatták a dobott félt. Ebben az esetben nem számít, 
hogy a támadó versenyzőnek a szőnyegen volt-e egyik, vagy mindkét térde. 

- Azon nagy ívű dobásokért, amelyek nem közvetlenül tusveszélyes helyzetben végződnek. 

5 pont 

- Minden állásból végrehajtott nagy ívű dobásért, mely közvetlen tusveszélyes helyzetben 
végződött 

- Azon földről indított dobások, melyek során a dobott versenyző teljesen elszakad a földtől, a 
dobást végrehajtó teljesen hátrafelé indította a dobást és a dobott fél nagy ívet ír le a 
levegőben, majd közvetlen tusveszélyes helyzetben landol. 



36 
 

40. bekezdés – A bírói döntéshozatal 

A vezetőbírónak az egyes akciókat követő döntését, a megfelelő karját magasba emelve ujjaival, 
tisztán, mindenki számára láthatóan kell mutatnia. Ha a vezető- és pontozóbíró véleménye 
megegyezik, az a pontszám marad érvényben. A szőnyegelnök önállóan, nem hozhat eltérő döntést, 
ha a másik két bíró véleménye megegyezik, kivéve akkor, ha konzultációt kezdeményez, ahol 
véleményét megosztja a másik két bíróval, melyet azok elfogadnak, illetve challenge-et követően. 

Az egyes szituációkat követően a pontozóbírónak és a szőnyegelnöknek, az eléjük helyezett táblákkal, 
vagy elektromos pontozóval kell jelezniük véleményüket. Kötött- és szabadfogásban összesen 11 db 
különböző színű (piros, kék, fehér) erre használatos táblának kell egy asztalon lennie.  

Egy fehér, öt piros, melyek közül négyen a következő számoknak kell szerepelnie: 1 – 2 – 4 – 5, az ötödik 
felirat nélküli piros, melyet intés és figyelmeztetés esetén használnak a bírók. Az öt kék színű tábla, a 
piroshoz hasonlóan áll össze. 

Ezen pontozó tábláknak, a bírók előtt kell elhelyezkednie, hogy könnyen elérhetőek legyenek. A 
pontozóbírónak minden esetben tisztán, egyértelműen jeleznie kell véleményét, azt semmilyen 
körülmények között nem mulaszthatja el.  

Abban az esetben, ha a vezetőbíró és a pontozóbíró véleménye eltér egymástól, a szőnyegelnöknek 
kell meghoznia a végső döntést, melynek egyeznie kell az egyik, vagy másik bíró véleményével.  

Ha egy küzdelem a rendes menetidő végéig tart, az eredményhirdetés során a szőnyegelnök 
pontozólapja az irányadó. A mindenki számára látható elektromos pontozó táblán szereplő 
eredménynek, végig az egész mérkőzésen, egyeznie kell a szőnyegelnök pontozólapjával. Ha a 
pontozóbíró és a szőnyegelnök pontozólapja eltér egymástól, minden esetben a szőnyegelnök 
pontozólapja az érvényes. 

41. bekezdés – Döntési táblázat 

Küzdelem közben, amint akció történik, a vezetőbírónak és a pontozóbírónak azonnal jeleznie kell az 
érte járó pontot, illetve az esetleges intést. A lenti táblázat szemlélteti, hogy a vezetőbíró és a 
pontozóbíró eltérő vagy épp azonos véleménye szerint, a szőnyegelnök, mely döntést hagyja 
érvényben. 

P: Piros versenyző – K: Kék versenyző – 0: 0 pont 

Vezetőbíró Pontozóbíró Szőnyegelnök Hivatalos eredmény Megjegyzés 

1 P 1 P - 1 P Ezekben az esetekben a 
pontozó- és vezetőbíró 
egyetértett, a 
szőnyegelnöknek nem kell 
beleavatkoznia, kivéve ha 
súlyos hibát észlel. 

2 K 2 K - 2 K 

4 P 4 P - 4 P 

5 P 5 P - 5 P 

1 P 0 0 0 Ezekben az esetekben a 
vezetőbíró és a pontozó nem 
értettek egyet, így a 
szőnyegelnök valamely 
vélemény mellé áll, hogy 
érvényesüljön a többségi 
döntés. 

1 K 1 P 1 P 1 P 

2 P 1 P 2 P 2 P 

2 K 0 2 K 2 K 

4 P 2 P 2 P 2 P 

2 K 1 P 2 K 2 K 

 

Abban az esetben, ha a vezetőbíró és a pontozóbíró véleménye megegyezik, ám abban, a 
szőnyegelnök súlyos hibát vél felfedezni, rövid tanácskozást kell összehívni a mérkőzés közben. 



37 
 

VII. FEJEZET – A MÉRKŐZÉS UTÁN ADOTT POZITÍV PONTOK MEGÁLLAPÍTÁSA 

42. bekezdés – A pozitív pontok 

A pozitív pontok alapján kerül kialakításra a végső sorrend 

5 pont jár a győztesnek és 0 a vesztesnek az alábbi esetekben: 

- Tusgyőzelem (függetlenül attól, hogy a vesztes fél csinált-e akciópontot vagy sem) – VFA 5:0 

- Sérülés - VIN 5:0 

o ha az egyik fél sérülés miatt visszalép a küzdelem előtt, vagy közben és azt az UWW 

doktor jóváhagyta 

- Egy mérkőzésen belül, 3 intés utáni leléptetés – VCA 5:0 

- Lábhasználat (kötöttfogásban) VCA 5:0 bővebben az 52. bekezdésben 

- Ha az ellenfél nem áll ki a küzdelemre – VFO 5:0 

o Ha az egyik versenyző nem jelenik meg a szőnyegen 

o Ha az egyik fél átesik, vagy nem jelenik meg a mérlegelésen 

- Kizárás – DSQ 5:0 bővebben a 15. bekezdés 

o Ha a versenyzőt szabálytalan viselkedésért kizárják a versenyből a küzdelem alatt, vagy 

előtte 

4 pont jár a győztesnek és 0 a vesztesnek az alábbi esetben: 

- Technikai tusgyőzelem (kötöttfogásban 8, szabadfogásban 10 pont technikai pont különbség 

és az ellenfél nem csinált akciópontot a küzdelem alatt) - VSU 4:0 

4 pont jár a győztesnek és 1 a vesztesnek az alábbi esetben – VSU1 4:1 

- Technikai tusgyőzelemnél úgy, hogy az ellenfél akciópontot szerzett a küzdelem alatt. 

3 pont jár a győztesnek és 0 a vesztesnek az alábbi esetben – VPO 3:0: 

- Ha a győztes 1-7 pontos különbséggel nyeri a mérkőzést (a rendes menetidő lejárta után) 

kötöttfogásban, vagy 1-9 pontos különbséggel szabadfogásban, miközben az ellenfél nem 

kapott akciópontot 

3 pont jár a győztesnek és 1 a vesztesnek az alábbi esetben – VPO1 3:1: 

- Ha pontozásos győzelem születik úgy, hogy az ellenfél is hajtott végre akciót. 

0 pont jár a győztesnek és 0 a vesztesnek az alábbi esetekben: 

- Ha szabályszegésért mind két versenyzőt leléptetik - 2DSQ 0:0 

- Ha mind két versenyző kénytelen feladni a küzdelmet sérülés miatt – 2VIN 0:0 

- Ha egyik versenyző sem jelenik meg a szőnyegen – 2VFO 0:0 

43. bekezdés – A Tus 

Ha a versenyző, a hátán fekvő ellenfelét a szőnyegen tartja úgy, hogy annak mind két válla egyszerre 

érintkezik a szőnyeggel annyi ideig, hogy a vezetőbíró is megtudja állapítani, hogy a tus valóban 

rögzített, nem csak pillanatnyi tushelyzetről van szó. A zónaszéli tushelyzet tekintetében, a versenyző 

mind két vállának a narancssárga körben kell lennie és feje nem érintheti a védőzónát. A tus nem 

adható meg, ha az előbbi feltétel nem érvényesül. 

Ha a versenyző szabálytalanság, vagy szabálytalan fogás eredményeként kerül tushelyzetbe, melyért ő 

maga a felelős, a tus érvényes. 
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A tust csak akkor adhatja meg a vezetőbíró, ha a szőnyegelnök is hozzájárult. A tus akkor is érvényes, 

ha azt a vezetőbíró nem jelzi, de a pontozóbíró és a szőnyegelnök egyértelműen megadja. 

Következésképpen, a tusnak mindig egyértelműnek kell lennie, mielőtt a bírók azt megadják. A 

versenyző két vállának egyidejűleg és megfelelő ideig kell a szőnyeget érintenie, hogy érvényes legyen. 

Minden esetben, a vezetőbíró csak akkor vethet véget a mérkőzésnek, ha az általa jelzett tushoz, a 

szőnyegelnök is hozzájárult. Miután a szőnyegelnök is hozzájárult, a szőnyegre csapva és sípjába fújva 

vet véget a mérkőzésnek. 

A tus ténye nem kérdőjelezhető meg challenge-el, mivel ahhoz a szőnyegelnök is hozzájárult a 

vezetőbíró és/vagy a pontozóbíró jelzése után. 

44. bekezdés – A technikai tus 

A mérkőzésnek a tus és a leléptetés mellett, csak akkor lehet vége a rendes mérkőzésidő lejárta előtt, 

ha: 

- 8 (kötöttfogásban) vagy 10 (szabadfogásban) pontos különbség alakult ki a versenyzők között. 

A küzdelem csak és kizárólag akkor állítható meg technikai pontkülönbség esetén, ha az akció teljesen 

befejeződött és nem áll fenn tusveszélyes helyzet (lásd 28. bekezdés). 

Minden esetben a szőnyegelnök jelzi a vezetőbírónak, ha bekövetkezett a 8 vagy 10 pontos különbség. 
A vezetőbíró ezután csak akkor hirdetheti ki a mérkőzés győztesét, ha szőnyegelnök is megerősíti azt. 
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VIII. FEJEZET – A NEGATÍV BIRKÓZÁS 

45. bekezdés – A küzdelem közbeni parterre helyzet  

Ha az egyik birkózó az ellenfelét a földre kényszeríti a mérkőzés alatt, a birkózás „parterre” pozícióban 

folytatódik, és az alul lévő birkózó ellenállhat ellenfele erőfeszítéseinek, felállhat, vagy ellentámadást 

hajthat végre. Ha egy birkózó a földre kényszerítette ellenfelét, és az alul lévő birkózó jó védekezésének 

köszönhetően, a felül lévő versenyző nem tud akciót végrehajtani rajta, a vezetőbíró ésszerű idő 

elteltével megállítja a küzdelmet, és a birkózók álló helyzetből folytatják a küzdelmet. 

A kötöttfogásban a védekező versenyző, elkerülve, hogy a fenti versenyző sikeresen akciót hajtson 

rajta végre, csak egyik kezét használhatja védekezés gyanánt, amit az ellenfél felső testére rakhat 

(törzs, vagy a kar bármely részére). Továbbá, az alul lévő birkózó nem védekezhet úgy, hogy karjait 

testéhez húzza, vagy könyökét térdével összezárja. 

A felül lévő birkózó önszántából nem kérheti, hogy állásból folytatódjon a küzdelem, addig kell akcióra 

törekednie lenti helyzetben, amíg a bíró állást nem rendel el.  

Az elrendelt parterre helyzet 

Mielőtt a bíró megfújja a sípját, a helyes parterre helyzet a következő: Az alul lévő birkózónak a szőnyeg 

közepén, hason kell feküdnie. A karjait előre kell nyújtania, a lábait pedig hátra. A karjai és / vagy a 

lábai nem lehetnek keresztben. Az alul lévő birkózó kezének és lábának érintkeznie kell a szőnyeggel. 

Az alul lévő birkózó nem állhat ellen, nem akadályozhatja a felül lévő birkózót a helyes pozíció 

felvételében. A felül lévő birkózónak az ellenfele mellett kell elhelyezkednie, mindkét kezét az ellenfele 

vállára kell helyeznie, habozás nélkül az elrendelt parterre pozíció után. Mindkét térdének a szőnyegen 

kell lennie. 

Miután a vezetőbíró megfújta a sípját, az alul lévő birkózó a szabályoknak megfelelően védekezhet. 

Szigorúan tilos előre ugrania vagy menekülnie a fogásból, illetve behúzott karokkal védekeznie, 

könyökét összezárnia térdével, valamint tilos aktívan használnia a lábát. Mindazonáltal az alul lévő 

birkózó felállhat, miután a vezetőbíró megfújta a sípját. 

A következő szankciók alkalmazandók, ha valamely versenyző nem veszi fel a helyes parterre pozíciót: 

Felül lévő birkózó 

• Első alkalommal - szóbeli figyelmeztetés 

• Második alkalommal - a pozíció elvesztése, majd a küzdelem állásból folytatódik 

Alul lévő birkózó 

• Első alkalommal - szóbeli figyelmeztetés 

• Második alkalommal – intés a vétkes félnek és 1 pont a szabadfogásban / 2 pont a 

kötöttfogásban az ellenfélnek, majd a küzdelem parterre helyzetből folytatódik. 

46. Bekezdés – Passzivitási zóna (narancssárga kör) 

A passzivitási zónát a narancssárga körsáv jelzi, hogy a passzív birkózó láthatóbb legyen, valamit a 

szisztematikus birkózás kiküszöbölésére is szolgál a szőnyeg szélén, továbbá jobban észrevehető a 

küzdőterület elhagyása. 

A központi küzdőterületen elkezdett és ezen zónában befejezett minden akció és fogás érvényes, 

beleértve tusveszélyes helyzetet, ellentámadást és a tust is. 
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Minden fogás vagy ellentámadás érvényes, ami álló helyzetből indult a szőnyeg központi területén 

(beleértve a passzivitási zónát is), függetlenül attól, hogy hol fejeződik be (küzdőterület, passzivitási 

zóna vagy védőfelület). Azonban, ha a védőzónában fejeződik be, a küzdelmet meg kell állítani, és a 

küzdelem a szőnyeg közepén folytatódik. Álló helyzetben a pontokat a fogás értékének megfelelően 

kell megítélni. 

A tus nem érvényes a védőfelületen. A védőfelület érintése után a küzdelmet meg kell állítani, majd a 

versenyzőnek vissza kell térniük a szőnyeg közepére, majd állásból folytatni, mivel a fogás a szőnyegen 

kívül ért véget. 

Egy akciót, amit nem lehet ponttal értékelni a központi küzdőterületen, nem lehet pontokkal értékelni 

a védőfelületen sem. Csupán 1 pont adható szőnyegelhagyásért azon versenyzőnek, aki később 

érintette a védőfelületet. 

A szabályzat szerint, szőnyegről való kilépés esetén, sikeres fogás végrehajtása nélkül, az a versenyző, 

aki először kilépett, 1 pontot veszít (vagyis az ellenfél 1 pontot kap). Ha mindkét birkózó együttesen 

lép ki, a játékvezetőnek meg kell határoznia, hogy melyik birkózó érintette először a védelmi területet, 

és egy pontot ad az ellenfélnek. 

Abban az esetben, ha versenyző állásból sikertelen fogásindítás következtében alul ragad semleges 

helyzetben a védőzónában, és ahhoz az ellenfélnek nem volt köze (saját akció), 1 pontot veszít, 

szőnyegelhagyás miatt. Ha a fogásindítás után, a hátán landol a védőzónában, az ellenfele 2 pontot 

kap. 

Azon fogásindítások közben, amelyek a szőnyeg küzdő területén kezdődnek, a birkózók három vagy 

négy lábbal is beléphetnek a passzivitási zónába, és minden irányban folytathatják az akciót vagy 

fogást, feltéve, hogy nem szakadt meg a folyamatos akció (tolás, blokkolás, húzás hatására). 

Állásból fogást indítani a védőfelületről nem lehet, kivételt képez ez alól, amikor a folyamatos akció 

közben a versenyzők 1-1 lábbal lépnek ki. Ebben az esetben a vezetőbírónak ki kell várni, hogy 

befejeződik e az akció.  

Ha a versenyzők megszakítják az akciót és a passzivitási zónában ragadnak, 2, 3 vagy 4 lábbal, a 

vezetőbíró megállítja a küzdelmet, majd a szőnyegközepén, álló helyzetben kezdődik újra. 

Minden esetben, ha a versenyző támadás közben egyik lábával érinti a védőfelületet, kilép a 

passzivitási zónából, a vezetőbírónak ki kell várnia, hogy sikerül-e a támadást befejeznie.  

Ha a versenyző védekezés közben lép a védőfelületre, de a támadó be tudja fejezni akcióját, a fogás 

érvényes. Ha a támadó versenyző nem tudja azt befejezni, a vezetőbíró megszakítja a küzdelmet.  

Ha a védekező versenyző érinti a passzivitási zónát, a vezetőbírónak hangosan figyelmeztetnie kell őt 

a „zóna” vezényszóval, ezután a versenyzőnek arra kell törekedniük, hogy a szőnyeg közepe felé 

folytassák küzdelmüket.  

Minden parterre helyzetből indult akció, fogás, kontratámadás, mely a passzivitási zónából kezdődött, 

érvényes, még akkor is, ha az a védőzónában ért véget. 

A vezetőbírónak és a pontozóbírónak, minden fogást értékelnie kell, mely a passzivitási zónában 

történt, vagy ott kezdődött és a védőfelületen ért véget, de ebben az esetben a küzdelmet meg kell 

állítani és állásból a szőnyeg közepén kell folytatni. 

Parterre helyzetben a támadó versenyző végrehajthatja a fogást úgy is, hogy közben elhagyja a 

passzivitási zónát, azaz a védőfelületről, de ebben az esetben az ellenfelének vállának és fejének a 
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passzivitási zónában kell maradnia. Ebben az esetben tehát akár négy láb is a passzivitási zónán kívül 

lehet. 

47. bekezdés – A passzivitás (kötött- és szabadfogásban) 

A passzivitásért járó szankciók folyamata szabadfogásban 

A bírók egyik feladata az, hogy értékelje és megkülönböztesse, mi a valós akció és az időhúzás miatt 

történő „akció-kísérlet” közötti különbség. 

a. Minden esetben, ha a bírók egyetértenek abban, hogy a versenyző blokkolja az ellenfelét, 

összefűzi ujjait vele, vagy akadályozza ellenfelét a fogásindításban, vagy folyamatosan elkerüli 

a küzdelmet, a vezetőbírónak a küzdelem közben többször is figyelmeztetnie kell a passzív 

felet. Ha az tovább folytatja, megállítja a küzdelmet és szóban figyelmezteti („V” – a 

pontozólapon). Ha a versenyző még ezután is passzív, a vezetőbíró újra megállítja a küzdelmet, 

majd felhívja a vétkes fél figyelmét, hogy indul 30 másodperces aktivitási idő, mely alatt akciót 

kell végrehajtania („P” – a pontozólapon). A vezetőbírónak nem szabad megállítani a 

küzdelmet, ha valamely versenyző akciót indít az aktivitási idő alatt, még akkor sem, ha közben 

lejárt a 30 másodperc. (Hasonlóképpen nem állíthatja meg az akciót azért sem, hogy kiszabja 

a fél perces aktivitási időt, meg kell várnia vele az akció végét.) Mikor megállítja a küzdelmet, 

egyértelműen a vétkes versenyző és edzője (a nézők számára is láthatóan) tudtára kell adnia, 

hogy ő a passzív és neki kell akciót végrehajtania a 30 másodperc alatt, ellenkező esetben 1 

pont jár ellenfelének. Abban az esetben, ha valamelyik fél akciót hajt végre a 30 másodperces 

aktivitási idő alatt, nincs továbbá érvényben az aktivitási idő és a passzív versenyző sem veszít 

pontot, kivéve természetesen a rajta végre hajtott akcióért járó pontot. Ha letelt a 30 

másodperc és azalatt nem történt akció, a vezetőbírónak a mérkőzés megszakítása nélkül kell 

felmutatni az 1 pontot a passzív versenyző ellenfelének. 

b. Ha mérkőzés kezdetétől számított 2 perc leteltével egyik fél sem hajtott végre értékelhető 

akciót (0-0), a vezetőbíró köteles a küzdelmet megállítani és kijelölnie a passzív versenyzőt és 

a fentiek alapján eljárni. 

c. Ha a menetből, kevesebb, mint 30 másodperc van hátra és mind a három bíró egyet ért abban, 

hogy valamely versenyző egyértelműen passzív (blokkolja ellenfelét, elkerüli a küzdelmet), a 

mérkőzés megállítása után intés jár a vétkes félnek és 1 pont az ellenfelének, ezen ítélet ellen 

a versenyző élhet challenge jogával.  

d. Ha valamely versenyző éppen a 2 perc letelte előtt indít akciót 0-0-nál, a vezetőbírónak meg 

kell várnia az akció végét. Ha az akció sikeresen ér véget, a mérkőzés megszakítás nélkül 

folytatódik. Ha az akció sikertelen, a vezetőbíró megállítja a küzdelmet és indul a 30 

másodperces aktivitási idő. 

A passzivitásért járó szankciók folyamata kötöttfogásban 

Az aktív birkózás az alábbiak szerint írható le: folyamatos kontakt, kölcsönös összekapaszkodás és 

folyamatos törekvés az akció végrehajtására. Mind két fél folyamatosan ösztönözve van, hogy aktívan 

birkózzanak. 

Ha csak az egyik versenyző törekszik az aktív birkózásra, a mérkőzés folyamán jutalmazva lesz. Ha az 

ellenfél folyamatosan kerüli a kontaktot, blokkolja ellenfélét, tartózkodik az aktív birkózástól, akkor a 

következőkben leírt passzivitási szankciókkal sújtják őt. 
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A folyamat a következő: 

- 1. passzivitás a mérkőzésen (függetlenül, hogy melyik versenyző), az aktív versenyző kap 1 

pontot, majd választhat, hogy állásból, vagy parterre helyzetből szeretné folytatni a küzdelmet 

(„P” – a pontozólapon) 

- 2. passzivitás a mérkőzésen (függetlenül, hogy melyik versenyző), az aktív versenyző kap 1 

pontot, majd választhat, hogy állásból, vagy parterre helyzetből szeretné folytatni a küzdelmet 

(„P” – a pontozólapon) 

- 3. passzivitás a mérkőzésen (függetlenül, hogy melyik versenyző), az aktív versenyző kap 1 

pontot anélkül, hogy a vezetőbíró megállítaná a küzdelmet.  

Maximum 2 elrendelt parterre helyzet lehetséges egy mérkőzésen. 

Az alábbi három esetben szükséges, hogy a mérkőzésen közreműködő bírók alkalmazzák a passzivitási 

folyamatot, annak érdekében, hogy aktívabb birkózásra serkentsék a küzdő feleket. 

a) Az eredmény 0:0 

b) Az eredmény döntetlen és az egyik fél sokkal aktívabb 

c) Az egyik versenyző vezet és az ellenfele folyamatosan csak védekező birkózást folytat 

Az a versenyző, aki állásból végrehajtott akcióval szerzett pontot, normális körülmények között, nem 

szankcionálható passzivitással. Habár, ha az imént említett versenyző inaktív egy bizonyos ideig, és 

ellenfele pontot hajtott végre rajta, vagy egyértelműen aktívabb, büntethető passzivitással.  

A passzív versenyző meghatározása: 

• Kontraakció nélkül kitér az ellenfele támadásai alól 

• Folyamatosan ellenfele csuklóját fogja, anélkül, hogy támadást kezdeményezne 

• Kontakt nélküli támadásokat hajt végre 

• Miután akciót próbált végrehajtani, mindig visszatér a kezdő helyzetbe 

• Akciót szimulál 

• A passzivitási zóna felé igyekszik és huzamosabb ideig ott tartózkodik 

• Elkerüli a birkózást a szőnyeg közepén 

• Huzamosabb ideig a passzivitási zónában igyekszik tartani ellenfelét 

• Kerüli a kapaszkodást 

• Védekező birkózást folytat 

Meghatározás 

Minden egyes passzivitási folyamat alkalmazásához, hozzá kell járulnia a szőnyegelnöknek. Súlyos 

hibának számít, ha a vezetőbíró, csak a pontozóbíró jóváhagyásával alkalmazza azt. Ilyen esetben a 

szőnyegelnöknek azonnal közbe kell avatkoznia.  

Ha a versenyző folyamatosan blokkol, fejét ellenfele mellkasának támasztja, összekulcsolja ujjait 

ellenfelével, vagy általánosan elkerüli a nyitott birkózást állásból és nem igyekszik egyenesebb 

testhelyzetet felvenni, a vezetőbírónak negatív birkózásnak kell azt megítélnie. 

Negatív birkózásnak számít minden olyan akció, mely veszélyezteti az ellenfél testi épségét, vagy 

egyértelműen ellentétes a birkózás azon alapelvével, amely a támadószellemű és látványos birkózást 

hivatott szolgálni (pl. ujjak összefűzése, kontakt elkerülése). 

A negatív birkózást, az első egyértelmű figyelmeztetést követően jeleznie kell a vezetőbírónak, melyet 

jóvá kell hagynia a szőnyegelnöknek. 
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Ha a szőnyegelnök hozzájárult, intéssel kell szankcionálni a vétkes felet és 1 (szabadfogásban), vagy 2 

(kötöttfogásban) ponttal jutalmazni ellenfelét.  

A 48 – 51. bekezdésben meghatározott negatív birkózás nem szankcionálható a passzivitásért járó 

szankciókkal.  

A passzivitást meg kell különböztetni a negatív birkózástól. Nem szankcionálható a passzivitást a 

negatív birkózásért járó büntetéssel és fordítva sem. A passzivitás és a negatív birkózást teljesen 

különböző. 

Megjegyzés: szabadfogásban és kötöttfogásban alkalmazandó passzivitási folyamat különbözik 

egymástól 
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IX. FEJEZET – TILTOTT ÉS ILLEGÁLIS FOGÁSOK 

48. bekezdés – Általános tilalmak 

A versenyzőknek tilos: 

- húzni az ellenfél haját, fülét, megérinteni az ellenfél nemi szervét, megcsípni ellenfelét, 

megharapni, kicsavarni ellenfele ujjait/lábujjait, stb. vagy szándékosan olyan fogást 

végrehajtani, mely az ellenfelének szenvedést okoz, vagy a mérkőzés feladására kényszeríti azt 

- rúgni, fejelni, fojtani, ütni, vagy olyan fogást végrehajtani, mely veszélyezteti az ellenfél testi 

épségét, vagy különböző végtag sérülést okozhat (törés, ficam, stb.), rálépni az ellenfél lábára, 

vagy az ellenfél szemöldöke és szája közötti területet érinteni 

- belekönyökölni, vagy beletérdelni az ellenfél hasába, vagy gyomrába, kicsavarni az ellenfél 

végtagjait, illetve az ellenfél mezét húzni 

- a szőnyegbe kapaszkodni vagy megragadni azt 

- beszélgetni a küzdelem alatt 

- megfogni az ellenfél talpát (egyedül a sarok, ill. a láb felsőbb része fogható meg) 

- egymás között megállapodni a végeredményben 

- összekulcsolni az ujjakat, illetve kicsavarni azt, megakadályozva az ellenfél akciókísérletét 

- kiköpni a vizet a szünet alatt 

 

Ezeket az általános tilalmakat a szabálytalanság súlyossága alapján szankcionálandó (kizárás, intés-1/2 

pont vagy szóbeli figyelmeztetés). Fegyelmi szankciók is alkalmazhatók a vétkes sportoló ellen, a 

verseny után. 

49. bekezdés – A fogásból való menekülés 

Menekülésnek számít, ha a versenyző nyíltan megtagadja a kontaktot, annak érdekében, hogy 

megelőzze, hogy ellenfele fogást hajtson rajta végre. Ezen eset állásból és lenti helyzetekben is 

előfordulhat. Előfordulhatnak a központi küzdőfelületen és a narancssárga, passzivitási zónában. A 

fogásból való menekülést a következőképpen kell büntetni: 

Fogásból való menekülés parterre helyzetben: 

- intés a vétkes félnek 

- 1 pont szabad- és 2 pont kötöttfogásban a vétlen félnek 

- újrakezdés parterre helyzetből 

 

Fogásból való menekülés álló helyzetben:  

 

- intés a vétkes félnek 

- 1 pont szabad- és 2 pont kötöttfogásban a vétlen félnek 

- újrakezdés álló helyzetből 

Fogásból való menekülés lenti küzdelem alatt kötöttfogásban 

Ha egy versenyző a földre kerül az ellenfél akciójának eredményeképpen, majd ezután előreugrik, hogy 

elkerülje, hogy ellenfele fogást tudjon rajta végre hajtani, szabálytalan fogásakadályozásnak számít. 

Ezt a vezetőbírónak nem szabad engednie, figyelmeztetnie kell a versenyzőt, valamit elé állnia, 

megakadályozva ezzel, hogy a versenyző előre tudjon ugrani.  
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- Első esetben, ha ez történik, figyelmeztetnie kell a versenyzőt, rá kell szólnia, hogy ne ugorjon 

előre. 

- Másodszorra, a vezetőbírónak hozzájárulást kell kérnie a szabálytalanságért járó intés – 2 

ponthoz, meg kell állítania a küzdelmet, megvárni a szőnyegelnök és pontozóbíró 

jóváhagyását, majd felállítani a versenyzőket jelezni az intés – 2 pontot és elrendelni a parterre 

helyzetet újból. 

Ez a helyes folyamat a fogásból való menekülés szankcionálására, mikor valamelyik versenyző 

előreugrik, vagy előre mászik. Az alul lévő versenyző csak oldalra mozdulhat védekezés gyanánt. A 

védekező versenyző nem emelheti fel egyik lábát sem, és nem hajlíthatja felfelé. 

50. bekezdés – A szőnyegről való menekülés 

Abban az esetben, ha a versenyző álló, vagy lenti helyzetben kimenekül a szőnyegről, a vezetőbíró 

azonnal intéssel sújtja és a következők szerint ad pontot a vétlen félnek: 

Szőnyegről való menekülés parterre helyzetben (szabad- és kötöttfogásban): 

- intés a vétkes félnek 

- 1 pont szabadfogásban, 2 pont kötöttfogásban az ellenfélnek 

- a küzdelem parterre helyzetből történő újrakezdése 

Szőnyegről való menekülés tusveszélyes helyzetből: 

- intés a vétkes félnek és 2 pont az ellenfélnek 

- a küzdelem parterre helyzetből történő újrakezdése 

Szőnyegről való menekülés állásból: 

- intés a vétkes félnek 

- 1 pont szabadfogásban, 2 pont kötöttfogásban az ellenfélnek 

- a küzdelem álló helyzetből történő újrakezdése 

Ha a versenyző egy lábbal a passzivitási zónára lép, a vezetőbíró első ízben figyelmezteti a versenyzőt 

(piros/kék zóna). A versenyzőknek törekednie kell arra, hogy a küzdelmet a szőnyeg közepe felé 

folytassák. Ha a versenyzők 3 lába is a passzivitási zónába ér, a vezetőbírónak meg kell állítani a 

küzdelmet és vissza kell rendelni a versenyzőket a szőnyeg közepére az újrakezdéshez. Ha támadás 

közben lép az épp fogást indító versenyző a passzivitási zónára, vagy a védekező versenyző mind két 

lábával a védőzónára lép, az akció még érvényes, értéknek megfelelő ponttal jutalmazandó. A 

védőzónára lépve, kontratámadás nem indítható. 

51. bekezdés – Tiltott fogások 

Szigorúan tilosak az alábbi fogások és akciók: 

- megragadni az ellenfél torkát 

- a karok derékszögnél tovább történő csavarása 

- karkulcs az alkaron 

- fejet, illetve nyakat két kézzel fogni, az összes helyzet és pozíció, mely ájuláshoz vezet 

- a Dupla Nelson, nem oldalra történő végrehajtása, ill. az ellenfél testén lábkulccsal kombinálva 

- az ellenfél kezét a háta mögé csavarni 

- a gerincoszlop megnyúlását eredményező fogások 

- kravátli egy vagy két kézzel bármely irányba 

- fejet/nyakat úgy rögzíteni, hogy nincs hozzáfogott kar 
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- hátulról fejjel lefelé tartva az ellenfelet fogást végrehajtani rajta 

- fogás végrehajtás közben 1 kézzel tartható a fej/nyak 

- az ellenfelet hídhelyzetből kiemelni, majd visszadobni a szőnyegre, a híd lezárása közben csak 

lefelé lehet nyomni az ellenfelet 

- hídhelyzetben az ellenfelet előrefelé tolni 

- általában, ha az akciót indító versenyző szabálytalankodik, az akció nem érvényes, először csak 

szóbeli figyelmeztetésben részesíti őt a vezetőbíró, ha még egyszer előfordul, intéssel 

szankcionálja és 1 pontot ad ellenfelének 

- ha a védekező versenyző szabálytalanul védekezik, intést kap és ellenfele 1 (szabadfogásban) 

– 2 (kötöttfogásban) kap. 

Tiltott fogások a női szakágban: 

Tilos a Dupla Nelson álló és lenti helyzetből egyaránt. 

Tiltott fogások a serdülő (U15) és kadet korosztályban: 

A fiatal versenyzők testi épségének védelme érdekében, az alábbi fogások szigorúan tilosak: 

- Dupla Nelson minden irányból 

- Dupla Nelson lábkulccsal kombinálva 

A bírók kötelessége szabálytalanság esetén: 

Ha a támadó versenyző végre tudja hajtani az akcióját, annak ellenére, hogy ellenfele szabálytalanul 

próbálta azt megakadályozni: 

- lehetőség szerint megszüntetni a szabálytalanságot a mérkőzés megállítása nélkül 

- a végrehajtott fogás értékének megfelelő pontot adni 

- intést adni a vétkes félnek 

- 1 (szabadfogásban) – 2 (kötöttfogásban) a vétlen félnek 

- megállítani a mérkőzést 

- újrakezdeni a küzdelmet abban a helyzetben (álló, vagy lenti), ahonnan az akció indult 

Ha a versenyző nem tudja sikeresen befejezni a fogást, az ellenfél szabálytalan fogásakadályozásának 

eredményeképpen: 

- megállítani a küzdelmet 

- intést adni a vétkes félnek és 1 v. 2 pontot adni a vétlennek 

- újrakezdeni a küzdelmet abban a helyzetben (álló, vagy lenti), ahonnan az akció indult 

52. bekezdés – Speciális tiltások 

Kötöttfogásban tilos az ellenfelet a derékvonal alatt megragadni, vagy lábat használni. Az összes toló, 

húzó, gáncsoló vagy emelő mozdulat tilos, melyet aktív lábhasználattal hajtanak végre.  

Kötöttfogásban, ha a támadó versenyző az akció végrehajtása közben használja a lábát, vagy azzal 

blokkolja ellenfelét, a vezetőbírónak az alábbiak szerint kell eljárnia: 

- 1. alkalommal a mérkőzésen: meg kell állítani a támadást és figyelmeztetni a versenyzőt 

- 2. alkalommal a mérkőzésen: intéssel szankcionálni a vétkes felet és 1 ponttal jutalmazni a 

vétlent 

Kötöttfogásban, ha a védekező versenyző használja aktívan a lábát, a bírónak a következők szerint kell 

eljárnia: 
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- 1. alkalommal a mérkőzésen, meg kell állítania a küzdelmet, majd intéssel szankcionálni a 

vétkes felet és 2 ponttal jutalmazni a vétlent 

- 2. alkalommal a mérkőzésen, a vétkes versenyző elveszíti az adott mérkőzést 

Kötöttfogásban, a szabadfogással ellentétben, muszáj a versenyzőnek a földre kísérnie ellenfelét a 

dobás közben, tehát végig kontaktba kell maradni az akció végéig, hogy érvényes legyen az akció. 

Szabadfogásban tilos az ellenfél fejét, nyakát, vagy testét lábbal körbe kulcsolni. 

53. bekezdés – A küzdelemből levonható következtetések 

A vezetőbírónak lehetőség szerint úgy kell megszüntetni a védekező versenyző szabálytalan 

fogásakadályozását, hogy közben nem állítja meg a küzdelmet. Abban az esetben, ha az nem veszélyes, 

meg kell várni amíg az akció befejeződik. Majd ez után meg kell állítani a küzdelmet és intéssel 

szankcionálni a vétkes felet és ponttal jutalmazni a vétlen versenyzőt.  

Ha az akció szabályosan indult, de szabálytalanságba megy át, addig kell várni, amíg a szabálytalanság 

bekövetkezik, ekkor kell megállítania a mérkőzést és figyelmeztetni a szabálytalan támadót, majd 

minden esetben állásból kell a küzdelmet újrakezdeni. Ha ez újra megismétlődik, újra meg kell állítani 

a küzdelmet a megfelelő pillanatban, intéssel szankcionálni a vétkes felet és 1 ponttal jutalmazni a 

vétlen versenyzőt, majd állásból kell a küzdelmet újrakezdeni.  

Szándékos fejelésért, vagy más brutalitásért, minden esetben szankcionálni kell a szabálytalankodó 

versenyzőt, az akár le is léptethető a mérkőzésről, ha a bírók egyöntetűen úgy döntenek, melynek 

következménye a versenyből való kizárás és utolsó helyre való rangsorolása – kizárás brutalitás miatt 

– megjegyzéssel. Ez a versenyző piros lapos figyelmeztetést is kap. 
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X. FEJEZET – AZ ÓVÁS 

54. bekezdés – Az óvás 

A mérkőzés vége után, a bírói testület által hozott határozat ellen tiltakozásnak, fellebbezésnek a 

Nemzetközi Sport Döntőbíróság (CAS) előtt, vagy bármilyen törvénykezésnek helye nincs. A mérkőzés 

eredményét semmilyen körülmények között sem lehet megváltoztatni miután a szőnyegen, a 

győzelem kihirdetésre került. 

Ha az UWW elnöke vagy a bírókért felelős személy feljegyzi, hogy a bírói testület visszaélt hatáskörével 

és befolyásolták a mérkőzés, megvizsgálhatják a videót, és az UWW Elnökségének egyetértésével 

szankcionálhatják a felelősöket, amint azt a Nemzetközi Bírói Testület szabályai előírják. 

XI. FEJEZET – AZ ORVOSI VIZSGÁLAT 

55. bekezdés – Az orvosi vizsgálat 

A mérlegelés előtt, az adott verseny szervezője köteles az orvosi vizsgálatok lefolytatásáért felelős 

egészségügyi szolgálatot és az orvosi ellenőrzést biztosítani a versenyek alatt. Az egész verseny alatt 

működő orvosi szolgálat, a felelős UWW orvos felügyelete alatt áll. Az orvosi követelményeket „ad 

hoc”, esetenként változó szabályok határozzák meg. 

Mérlegelés előtt, az orvosok megvizsgálják a sportolókat, és értékelik az állapotukat. Ha egy versenyző 

rossz, vagy olyan egészségi állapotban van, amely veszélyes önmagára vagy ellenfelére, kizárják a 

versenyből. 

A versenyek alatt az orvosi szolgálatnak bármikor készen kell állnia arra, hogy baleset esetén 

beavatkozzon, és eldöntse, hogy a birkózó képes-e a verseny folytatására. 

A résztvevő csapatok orvosai teljes mértékben jogosultak a sérült birkózók kezelésére, egyedül az edző 

vagy egy csapatvezető jelenléte megengedett, az ellátás ideje alatt. Az UWW semmilyen esetben nem 

vonható felelősségre a birkózó sérüléséért, fogyatékosságáért vagy haláláért. 

56. bekezdés – Az orvosi szolgálat beavatkozása 

a) A felelős UWW által delegált orvos joga és kötelessége, hogy bármikor megállítsa a küzdelmet a 

szőnyegelnökön keresztül, amikor úgy véli, hogy bármelyik versenyző veszélyben van. A sérülés 

kezelése először csak az UWW orvosának megengedett. Abban az esetben, ha segítségre van szüksége, 

engedélyezheti, hogy a birkózó csapatának orvosa vagy a birkózó edzője asszisztáljon. 

b) Azonnali hatállyal megállíthatja a küzdelmet is, ha az egyik birkózó nem alkalmas a folytatásra. A 

birkózó soha nem hagyhatja el a szőnyeget, kivéve, ha súlyos sérülés következik be, amely azonnali 

elszállítását igényli. Ha egy birkózó megsérül, a vezetőbírónak azonnal fel kell kérnie az orvost, hogy 

beavatkozzon; abban az esetben, ha a versenyorvos nem észlel semmilyen sérülést, a vezetőbírónak a 

szőnyegelnök és pontozóbíró jóváhagyásával szankcionálnia kell. 

c) Ha egy birkózó látható sérülést szenved, az orvosnak rendelkezésére áll a szükséges idő, hogy ellássa 

a sérültet és eldöntse, hogy a birkózó folytathatja-e a mérkőzést, vagy sem. 

d) Minden birkózó kezelésére legfeljebb négy perc áll rendelkezésre egy mérkőzés során, vérző sérülés 

esetén. A megállapított idő túllépésének következményeit a 27. bekezdés fogalmazza meg. 
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e) Orvosi vita esetén a szóban forgó birkózó csapatorvosának joga van beavatkozni a szükséges 

kezelésbe, vagy tanácsot adni az orvosi szolgálat beavatkozásához vagy döntéséhez. Kizárólag az UWW 

Orvosi Bizottság küldötte javasolhatja a bíróknak, hogy állítsák meg a küzdelmet. 

f) Azokon a nemzetközi versenyeken, ahol az UWW Orvosi Bizottság nem képviselteti magát, a verseny 

megszakításáról szóló döntést a versenyorvos az UWW küldöttével vagy az UWW által delegált bíróval 

és a sérült birkózó csapat orvosával konzultálja meg. 

g) Minden esetben az orvosnak, aki eltiltja a birkózót a verseny folyatásától, a szóban forgó versenyző 

vagy az ellenfél állampolgárságától eltérő állampolgársággal kell rendelkeznie, és az orvos nem vehet 

részt ellátásban az érintett súlycsoportban. Abban az esetben, ha ez a helyzet fennáll, a döntést a 

delegált főbíró által kijelölt másik orvosra kell átruházni. 

h) Az UWW nemzetközi versenyeken előforduló összes elsősegély-sérülés (ami nem igényel kórházi 

ellátást) a szervező költsége. A kórházi ápolást igénylő sérülésekre az UWW - versenyengedély 

vonatkozik, feltéve, hogy az esetet ugyanazon a napon jelentették be a biztosítótársaságnak (a kártya 

hátoldalán feltüntetett számnál). 

i) Ha egy sportoló megsérül, és nem tudja folytatni a mérkőzést, sérüléssel elveszíti a mérkőzést. Az 

érintett sportolónak nem kell részt vennie a második nap a mérlegelésen, és azon pontok alapján 

rangsorolják, amit a sérüléséig szerzett.  

Ha a sérült sportoló készen áll a következő mérkőzésére, azt az orvosnak írásban kell engedélyeznie.  

Minden egyéb sérülés, vagy betegség esetén, mely az első versenynap után, versenyen kívül történik, 

a versenyzőnek meg kell jelennie a második napi mérlegelésen, ellenkező esetben kizárásra kerül a 

versenyző és utolsó helyen, pontszám nélkül lesz rangsorolva. 

57. bekezdés – Dopping ellenes küzdelem 

Az Alkotmányban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, valamint a dopping elleni küzdelem 

érdekében - amely formálisan tilos - az UWW fenntartja a jogot, hogy a nemzetközi versenynaptárban 

szereplő bármely versenyen, a birkózókat doppingellenőrzésnek vesse alá. E rendelkezés betartása 

kötelező a kontinentális és Világbajnokságokon (ahol az UWW előírásait kell alkalmazni) és az Olimpiai 

és kontinentális Játékokon (ahol a NOB előírásai érvényesek). 

A versenyzők vagy egyéb hivatalos személyek semmilyen esetben sem tagadhatják meg az ellenőrzést 

az UWW doppingellenes szabályaiban előírt szankciók nélkül. Az UWW Orvosi Bizottsága dönt, mikor 

kerüljön sor az ellenőrző vizsgálatokra, hány főre terjedjen az ki, s milyen gyakorisággal végezzék el az 

ellenőrzést, amelyeknél mindazokat az eszközöket igénybe veheti, amelyeket szükségesnek lát. Az 

UWW által akkreditált orvos végezheti el a mintavételt, egy versenyzőt képviselő személy jelenlétében. 

A verseny során történő doppingellenőrzések és azoknak pénzügyi vonzatai a rendező országot és 

nemzeti birkózó szövetségét terheli. 

Vétség esetén az UWW BÜRO által kirótt szankció összhangban áll a NOB és a Nemzetközi 

Doppingellenes Ügynökség (WADA) előírásaival. 

Doppingvétség esetén az UWW által kiszabott szankciók ellen fellebbezni, a fellebbviteli szervnél, a 

svájci Lausanne székhelyű Sport Döntőbíróságnál (CAS) lehet, miután az UWW Doppingellenes 

Szabályzata által biztosított fellebbezési lehetőségek kimerültek. 
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XII. FEJEZET – A BIRKÓZÁS SZABÁLYAINAK ALKALMAZÁSA 

Az UWW Végrehajtó Bizottsága az egyetlen döntéshozó testület, amely a fenti rendelkezéseket 

módosíthatja, amennyiben szükségesnek tartja a birkózás technikai szabályzatának fejlesztését. 

Jelen szabályok tartalmaznak minden pozitív és előremutató javaslatot, melyet a tagszervezetek az 

UWW Elnöksége felé benyújtottak és a kongresszus jóváhagyott.  

Jelen szabályok a soron következő kongresszusig érvényesek, amely hivatott lesz róluk a továbbiakban 

dönteni. 

Vitás esetekben csak a francia szöveg érvényes. 

A nemzeti szakszövetségek kötelesek saját nyelvükre lefordítani a szabályzatot. 

A versenyeken minden bírónak rendelkeznie kell e szabálykönyv fordításával, illetve angol, vagy francia 

nyelvű eredeti UWW példánnyal. 
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