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1. A bajnokság leírása: 

A Magyar Birkózó Szövetség a szakág népszerűsítése céljából három állomásból álló strandbirkózó 

országos bajnoki sorozatot rendez U14, U18, Felnőtt és nyílt kategóriában (ebben a kategóriában igazolt 

versenyző nem indulhat).  

A sorozat felnőtt kategóriájának súlycsoportonkénti összesített 1-3. helyezettje pénzdíjazásban részesül az 

alábbiak szerint: 

1. hely 100.000,- Ft 

2. hely   60.000,- Ft 

3. hely   40.000,- Ft 

Továbbá az U18 és Felnőtt korosztályban a sorozat súlycsoportonkénti összesített 1-6. helyezettje után az 

egyesületek olimpiai pontot kapnak. 

Az állomások a következők: 

I. 2020. július 18. Öböl Music Beach, Esztergom- Kertváros 

II. 2020. augusztus 01. Füred Kemping & Üdülőfalu, Balatonfüred 

III. 2020.augusztus 15. Lupa Beach, Budakalász 

 

2. Résztvevők és részvétel feltételei: 

Azok a versenyzők vehetnek részt, akik az állomásonkénti versenyek hetében kedd éjfélig leadják a 

nevezésüket a simitazs@birkozoszov.hu email címre. Helyszíni nevezésre nincs lehetőség! 

Nevezni az egyesületnek kell név, korosztály és súlycsoport feltüntetésével.  

 

U14: 12-14. évesek: (2006-2008-ban születettek) 
U18: 15-18. évesek: (2005-2002-ben születettek) 
Felnőtt: 18 éves vagy annál idősebb:(2002-ben és előtte születettek) 

 
Az indulás feltétele: magyar állampolgárság, érvényes versenyengedély és bejegyzett, 
„versenyezhet” sportorvosi pecsét, valamint a helyszíni orvosi vizsgálat. 

 
Magyar, illetőleg idegen állampolgársága mellett magyar állampolgársággal is rendelkező 
természetes személy, sportoló abban az esetben vehet részt a bajnokságon, ha valamely hazai 
vagy külföldi sportszervezet igazolt versenyzője, érvényes versenyzési engedéllyel, valamint 
érvényes magyar vagy külföldi sportegészségügyi orvosi igazolással rendelkezik. 
 
A magyar állampolgárságot megfelelő módon igazolni kell. 
Az állampolgárság igazolására alkalmas okirat: 
– érvényes magyar személyazonosító igazolvány, vagy 
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- érvényes magyar útlevél, vagy 
- érvényes állampolgársági bizonyítvány, vagy 
- egyéb honosítási okirat 

Magyar Igazolvány az állampolgárság igazolására nem alkalmas. 
 

Amatőr: (2002-ben és előtte születettek) 
 

Amatőr korcsoportban mindenki, aki nincs leigazolva a saját felelőségére (nyilatkozat 
kitöltésével és aláírásával) indulhat. 
 
A küzdelmek során bekövetkezett sérülésekért kártérítési igényt nem lehet benyújtani a rendező 
felé! 

 

3. Súlycsoportok:  

U14: 35, 45, 55, +55 kg Lányok is indulhatnak a mért súlyukban! 
U18. fiú: 60, 70, 80, +80 kg 
U18. leány: 50, 60, +60 kg 

Felnőtt férfi: 70, 80, 90, +90 kg 
Felnőtt női: 50, 60, 70, +70 kg 

Amatőr kategória: Nyílt 
 

4. Lebonyolítási rend: 

 

Menetidő: 1 x 3 perc (minden korcsoportban) 

Súlycsoportonként 1-5 fő: körmérkőzés. 

Súlycsoportonként 6 fő vagy annál több résztevő esetén 16 főig két csoportos rendszer kerül 
kialakításra, valamint 16 fő felett 4 csoportos rendszer kerül kialakításra. Két csoport esetén 
addig folynak a mérkőzések, míg ki nem alakul a csoport első, második és harmadik helyezettje. 
Ezek után a két csoport győztese megmérkőzik az 1-2. helyért. A két csoport második helyezettje 
megmérkőzik a 3-4. helyért. A két csoport 3. helyezettje megmérkőzik az 5-6. helyért.  
Négy csoport esetén csoporton belül addig folynak a mérkőzések, amíg kialakulnak a csoportok 
első és második helyezettjei. Ezek után a csoport elsők „A” és „B” csoport győztese, valamint a 
„C” és „D” csoport győztese megmérkőzik egymással. A két győztes megmérkőzik az 1-2. helyért 
a két vesztes pedig a 3-4. helyért. A négy csoport második helyezettjei ugyan ilyen rendszerben 
megmérkőzik egymással. Ezek után a két győztes megmérkőzik az 5-6. helyért. Mindkét 
rendszerben a csoporton belüli számítás a bent maradt versenyzők egymás elleni eredményei 
alapján történik.  

 

A versenyek a nevezők számától függően egy vagy két küzdőtéren kerülnek lebonyolításra. 

 
5. Helyezések megállapítása: 

 

A körmérkőzések során alkalmazandó pozitív pontok a következők: 

 

- VFA – Győzelem 3 pontos akcióval, ellefele pont nélkül 

o 4 pont a győztesnek – 0 pont a vesztesnek 

- VFA1 – Győzelem 3 pontos akcióval, ellenfele szerzett ponttal 

o 4 pont a győztesnek – 1 pont a vesztesnek 

- VSU – Győzelem 3 ponttal, de 3 pontos akció nélkül, ellenfele pont nélkül 

o 2 pont a győztesnek – 0 pont a vesztesnek 



- VSU1 - Győzelem 3 ponttal, de 3 pontos akció nélkül, ellenfele szerzett ponttal 

o 2 pont a győztesnek – 1 pont a vesztesnek 

- VPO – Győzelem kevesebb mint 3 ponttal 

o 1 pont a győztesnek - 0 pont a vesztesnek 

- VFO – Győzelem küzdelem nélkül, ellenfél távolmaradása esetén 

o 2 pont a győztesnek – 0 pont a vesztesnek 

- DSQ – Győzelem kizárással 

o 4 pont a győztesnek – 0 pont a vesztesnek 

- 2 DSG – Kettős kizárással 

o 0 pont mind két versenyzőnek 

- VIN – Győzelem sérüléssel 

o 1 pont a győztesnek – 0 pont a vesztesnek 

- VCA – Győzelem 3 intéssel 

o 2 pont a győztesnek – 0 pont a vesztesnek 
 

6. Nevezési díj: nincs 

 

Minden nevezőnek és kísérőnek csak a kedvezményes strandbelépőt kell megfizetnie. 

 

 
7. Bírói díj: Az egyéni versenyek bírói díjszabása szerint. 

 

 

8. Speciális szabályok: 

 

Ruházat:  

 

Férfiak: Bármilyen fürdőnadrág vagy rövidnadrág, melyen nincsen zseb, zipzár és gomb.  

 

Nők: Bármilyen egyrészes, vagy kétrészes fürdőruha, melyen nincsen zseb, zipzár és gomb. 

A versenyen előforduló vitás esetekben a verseny elnöke dönt. A rendezőség a verseny helyszínén 

elvesztett tárgyakért felelősséget nem vállal. Kérjük a résztvevőket, hogy ügyeljenek a sportemberhez 

méltó magatartás, valamint a higiénia alapvető szabályainak betartására! A birkózó területen kizárólag 

versenyzők, edzők, bírók és az ápoló személyzet tartózkodhat!                                                                                
 

 

9. Egyéb 

 
Korosztályonként, a súlycsoportok első három helyezettje éremdíjazásban részesül. 

 

Felnőtt és U18-as korosztályban az Országos Bajnokság három versenysorozatból áll.  

1. állomás: július 18.   Öböl Music Beach, Esztergom-Kertváros 

2. állomás: augusztus 1.  Füred Kemping & Üdülőfalu, Balatonfüred 

3. állomás: (döntő) augusztus 15. Lupa Beach, Budakalász 

A sorozaton résztvevő felnőtt versenyzők pontokat kapnak állomásonként, melyek a következők: 

 

Öböl Music Beach július 18-án és Balatonfüred augusztus 1-én:  



1. hely 12 pont, 2. hely 10 pont, 3. hely 8 pont,  

4. hely 6 pont, 5. hely 4 pont, 6. hely 2 pont. 

 

Lupa Beach augusztus 15-én:  

1. hely 18 pont, 2. hely 15 pont, 3. hely 12 pont,  

4. hely 9 pont, 5. hely 6 pont, 6. hely 3 pont. 

Felnőtt és U18-as korosztályban a sorozat 3. állomásán az eredmények összesítésre kerülnek és 

kialakulnak a végleges Magyar-bajnoki helyezések, ahol súlycsoportonként az 1-3. helyezettek. 

Felnőtt korosztályban pénzdíjazásban részesülnek a következők szerint.  

A helyezések kiszámításánál pontegyenlőség esetén a döntőben mért kisebb súlyú versenyző javára 

dől el a helyezés.  

I.  hely: 100.000.-Ft II. hely: 60.000.-Ft III. hely: 40.000.-Ft 

A felnőtt és U18-as korosztályban a végleges összesített helyezések alapján az egyesületek olimpiai 

pontot kapnak.  
 

 

 

 

 

2020. július 06.         MBSZ 

 

 

 

 

 


