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Hatályos válogatási elvek 

Egységes válogatási elvek, amelyek segítik a világversenyekre történő utazás jogának megszerzését. 

1. Nemzetünket világversenyeken képviselő csapat tagjairól, létszámáról, a Szövetségi kapitány javaslata 

alapján a Magyar Birkózó Szövetség Szakmai Bizottsága dönt. 

2. Szövetségi kapitány által előírt felkészülési program betartása és példamutató végrehajtása. 

3. A felkészülések ideje alatt és a versenyidőszakban tanúsított sportszerű magatartás. 

4. A WADA. által előírt dopping szabályzat betartása. 

5. Egészségi állapot. (A válogatottságot kiharcoló versenyző sérülése, vagy betegsége esetén a Szövetségi 

kapitány a válogatási elveket figyelembe véve más versenyzőt is javasolhat) 

6. A Szövetségi kapitány által kijelölt hazai és nemzetközi versenyeken elért eredmények. 

7. Megegyező eredmények estén: 

a. Nemzetközi versenyeken eredményesebben teljesítő versenyző (szem előtt tartva a verseny 

erősségét). 

b. Minden felnőtt és egyéb korosztályban rendezett hazai és nemzetközi versenyen elért egymás elleni 

eredmény. 

c. A Szövetségi kapitány válogatót írhat ki az adott versenyzők között, az alábbi feltételek 

figyelembevételével: 

- A mérlegelés időpontja a mérkőzések kezdése előtt két órával. 

- 2 kg súlyengedménnyel. 

- A válogatót az a versenyző nyeri, aki mérkőzések folyamán előbb eléri a két győztes mérkőzést. 

- Három vagy több versenyző esetén kőrmérkőzést kell vívniuk a résztvevőknek a 

következők szerint: az első kör után az 1-2. helyezett újra megküzd egymással (ha 

a körmérkőzésben az egyik, a döntő mérkőzésen a másik nyert, úgy egy 3. mérkőzésre kerül sor). 

- A válogatók, egyéb kívánalmait a nemzetközi versenyszabályok határozzák meg. 

- A válogató mérkőzéseken a bírók által megítélt passzivitásokból eredő pontokat nem vesszük 

figyelembe, így a csak a versenyzők által kiharcolt pontok alapján hirdetünk győztest minden 

mérkőzésen. Amennyiben mégis passzivitás következtében alakul ki 1-1-es végeredmény, úgy azt a 

mérkőzést újra kell birkózni. 

Hármas válogató esetén a forduló végén esedékes az megismételt mérkőzés. 



 

8. Ha a súlycsoportban több hasonló nemzetközi szintű versenyző áll rendelkezésre, akkor a Szövetségi 

kapitány javaslatot tehet a világversenyek megosztására. 

9. Kiemelkedő nemzetközi eredményt elért versenyző esetében (elmúlt két évben EB.1-3, VB, Olimpia 1-5 

hely) a Szövetségi kapitány eltekinthet a válogatási elvek alkalmazásától. 
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