
Utánpótlás válogatási elvek 

2021. szeptember 8-tól.  

 

Hatályos válogatási elvek 

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

1. Nemzetünket világversenyeken képviselő csapat tagjairól, létszámáról a korosztályos válogatott edző és a 

Szövetségi kapitány javaslata alapján a Magyar Birkózó Szövetség Utánpótlás Bizottsága dönt. 

2. A korosztályos szakág vezető által előírt felkészülési program betartása és példamutató végrehajtása. 

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

4. A Magyar Birkózó Szövetség által előírt dopping szabályzat betartása. 

5. Az a versenyző, aki a szakágvezető által kiírt három hazai válogató verseny közül legalább kettőt megnyert, az a 

válogatott. 

6. A három válogató versenyen kötelező indulni (sérülés, illetve betegség miatti távolmaradás esetén, csak orvos 

által kiadott - nem versenyezhet igazolás elfogadott). 

7. Indokolt esetben a szakágvezető, a mindenkori szövetségi kapitány és a szakmai igazgató, válogató 

mérkőzéseket írhat ki a következő feltételekkel:  

a. három fő esetén, körmérkőzésekre kerül sor, 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); 

b. mérlegelés időpontja a mérkőzések kezdése előtt két órával, /nemzetközi szabályokhoz illeszkedően/; 

c. utánpótlás korosztályban 1 kg súlyengedménnyel; 

d. a két fős válogatót az a versenyző nyeri, aki mérkőzések folyamán előbb eléri a két győztes mérkőzést; 

e. a válogatók, egyéb kívánalmait a nemzetközi versenyszabályok határozzák meg. 

f. A válogató mérkőzéseken a bírók által megítélt passzivitásokból eredő pontokat nem vesszük figyelembe, 

így 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. Egy versenyző, egy fogásnemben lehet csak válogatott az összes utánpótlás korosztályban. 

9. Minden utánpótlás korosztályos versenyen elért egymás elleni eredmény beleszámít a válogatottságba. 

10. Több korosztályban kiharcolt válogatottság esetén, a szövetségi kapitány, a szakmai igazgató és a szakágvezető 

egyeztetése alapján születik előterjesztés a válogatott személyére. 
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