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1. Általános értelmező rendelkezések 
1.1. A versenyszabályok hatálya 

Az UWW szabályai mellett valamennyi – a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ), illetve 

MBSZ tagsággal bíró sportszervezetek által kiírt hazai birkózóversenyeken a Magyar Birkózók 

Szövetsége (MBSZ) versenyszabályai is kötelezőek. 

Ha a birkózás hazai versenyszabályai az UWW - szabályoknál szigorúbb feltételeket szabnak, 

akkor a hazai versenyeken az MBSZ, illetve a nemzetközi versenyeken az UWW szabályait 

kell betartani. 

A jelen szabályzatban nem érintett rendelkezések kapcsán, a Nemzetközi Birkózó Szövetség 

(UWW) versenyszabályzata a mérvadó. 

2. A Szövetség célja és tevékenysége1 
2.1. A Szakszövetség célja 

A Szakszövetség célja a birkózó sport, mint közhasznú tevékenység népszerűsítése, fejlesztése, 

a sportág fejlődésének elősegítése, valamint a birkózó sportág hazai és nemzetközi 

kapcsolatokban való képviselete, hozzájárulva a birkózó sportnak az egyetemes sportkultúra 

részeként való elismeréséhez. A Szakszövetségnek a közhasznú sporttevékenysége körében 

nyújtott szolgáltatásait a Szakszövetség tagságán kívül bármely más harmadik személy is 

igénybe veheti. 

2.2. A Szakszövetség tevékenysége 

A Szakszövetség Magyarország területén kizárólagos jelleggel szervezi és ellenőrzi a birkózó 

sportágban folyó tevékenységet, mint közhasznú tevékenységet, ellátja a Sporttörvényben. és 

az egyéb jogszabályokban az országos sportági szakszövetségek részére meghatározott 

feladatokat, ellátja továbbá az Alapszabály szerinti és a sportága nemzetközi szövetségének 

szabályzataiban meghatározott feladatokat, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit. 

3. Szövetségi szakmai bizottsága(i)2 
3.1. A Sportszakmai Bizottság 

A Sportszakmai Bizottság tanácsadó, döntéshozó és döntés-előkészítő feladatokat ellátó 

szervezet a felnőtt és U23 korosztály tekintetében. 

Sportszakmai Bizottság feladat- és hatásköre: 

- meghatározza a sportág sportszakmai fejlesztésének irányelveit, 

- elfogadja albizottságának, az Utánpótlás Bizottság ügyrendjét, 

- felülvizsgálja a felnőtt és U23 válogatottak éves felkészülési programjait, 

- kidolgozza a felnőtt és U23 válogatási elveket, a szövetségi kapitány(ok) javaslata 

alapján, a Sportszakmai Igazgató indítványára az Elnökség elé terjeszti jóváhagyásra a 

 
1 Magyar Birkózók Szövetsége Alapszabálya 
2 Szervezeti és Működési Szabályzat 
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válogatott kerettagok, illetve az egyes versenyeken induló kerettagok (az adott 

versenyen induló csapat) személyi körét, 

- részt vesz a versenynaptár előkészítésében, javaslatot tesz a korosztályos válogatott 

keretek versenyrendszerére, 

- kiértékeli a felnőtt és U23 korosztály nemzetközi versenyeit, 

- hazai csapatbajnoki rendszerének kidolgozása, felülvizsgálata, szükség szerinti 

módosítása, 

- javaslatot tesz a sportágfejlesztési támogatás elosztási elveire, 

- rendszeresen elemzi a sportág felnőtt és U23 korosztályainak helyzetét, javaslatokat, 

észrevételeket tesz és intézkedéseket kezdeményez az ezeket érintő kérdésekben. 

A Sportszakmai Bizottság 1 elnökből és 12 tagból áll. Elnöke a mindenkori Szakmai Igazgató. 

A Bizottság részletes feladatait és működésének szabályait saját ügyrendje határozza meg. 

3.2. Utánpótlás Albizottság 

Az Utánpótlás Albizottság a Sportszakmai Bizottság albizottsága, tanácsadó és döntéshozó és 

döntés-előkészítő szervezet az utánpótlás (diák, serdülő, kadet és a junior) korosztályokban. 

Az Utánpótlás Albizottság a Sportszakmai Bizottság iránymutatásai alapján látja el az 

utánpótlás nevelése körében az alábbi feladatokat: 

- meghatározza a sportág utánpótlásának sportszakmai fejlesztésének irányelveit, 

- a szakmai igazgató koordinálása mellett felülvizsgálja a korosztályos válogatottak éves 

felkészülési programjait, 

- kidolgozza az utánpótlás válogatási elveket, a szövetségi kapitány(ok) javaslata alapján, 

a Sportszakmai Igazgató indítványára az Elnökség elé terjeszti jóváhagyásra a 

válogatott kerettagok, illetve az egyes versenyeken induló kerettagok (az adott 

versenyen induló csapat) személyi körét, 

- részvétel a korosztályos versenynaptár előkészítésében, figyelembe véve felnőtt 

korosztály versenynaptárát, valamint javaslatot tesz a korosztályos válogatott keretek 

versenyrendszerére, 

- az utánpótlás nemzetközi versenyeinek kiértékelése, 

- az utánpótlás hazai csapatbajnoki rendszerének kidolgozása, felülvizsgálata, szükség 

szerinti módosítása, 

- kidolgozza a birkózás tömeges elterjesztésének és népszerűsítésének koncepcióját, 

- javaslatot tesz az utánpótlást érintő sportágfejlesztési támogatás elosztási elveire, 

- rendszeresen elemzi a sportág utánpótlásának helyzetét, javaslatokat, észrevételeket 

tesz és intézkedéseket kezdeményez az utánpótlást érintő kérdésekben. 

Az Utánpótlás Albizottság 1 elnökből és 8 tagból áll. 

Az Albizottság részletes feladatait és működésének szabályait saját ügyrendje határozza meg. 
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4. Sportolói jogállás3 
4.1. Amatőr sportoló 

Amatőr sportoló sportegyesület keretében tagként, sportszerződés alapján, sportvállalkozás és 

az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány keretében pedig – amennyiben az ilyen 

alapítvány nem minősül egyúttal az Stv-ben meghatározott sportiskolának is – sportszerződés 

alapján sportolhat. Köznevelés típusú sportiskola tanulója tanulói jogviszonya alapján is amatőr 

sportolónak minősülhet. Versenyszerű sportoló, aki sportszervezet tagjaként, vagy amatőr 

sportszerződés alapján sporttevékenységet folytat. 

Az amatőr sportoló sporttevékenységéért a sportszervezettől díjazásban nem részesülhet. 

Nem minősül díjazásnak: 

- az amatőr sportoló versenyzéssel összefüggő indokolt költségeinek megtérítése; 

- a versenyzéssel, illetve az arra való felkészüléssel összefüggésben nyújtott 

természetbeni juttatás; 

- a kiemelkedő sportteljesítmény elérését követően adott eredményességi jutalom; 

- a versenyrendszerben szerzett érem, trófea. 

Az amatőr sportoló által a tagsági vagy szerződéses jogviszony keretében a sportszervezetnek 

okozott kár megtérítésére a Ptk.-nak a kártérítésre vonatkozó általános szabályai az irányadóak. 

4.2. Hivatásos sportoló 

Hivatásos sportoló a sportszervezettel kötött munkaszerződés vagy megbízási szerződés alapján 

fejti ki sporttevékenységét, feltéve, hogy a megbízási díj a számvitelről szóló törvény alapján 

bérköltségként kerül kifizetésre. 

A hivatásos sportoló sporttevékenységgel összefüggő munkaviszonyára a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezéseit az Stv-ben meghatározott 

eltérésekkel kell alkalmazni. 

A hivatásos sportolónak hivatásos sportolói versenyengedéllyel kell rendelkeznie. A 

versenyengedélyt az MBSZ a hivatásos sportoló kérelmére adja ki. 

Hivatásos versenyengedély csak hivatásos sportolói munkaszerződéssel vagy hivatásos 

sportolói megbízási szerződéssel rendelkező versenyző részére állítható ki. 

A hivatásos sportoló játékjogának használatát a sportszervezettel kötött munkaszerződésben 

vagy megbízási szerződésben a jogviszony fennállásának időtartamára ruházza át a 

sportszervezetre. A játékjog használatának sportszervezet részére való biztosítása a hivatásos 

sportoló igazolásának minősül, amelyet a sportszervezetnek az MBSZ részére az adatbankba 

történő elektronikus feltöltéssel be kell jelentenie. Az MBSZ az igazolást nyilvántartásba veszi. 

A játékjog használatáért a hivatásos sportoló a munkaszerződésben vagy a megbízási 

szerződésben megállapított külön ellenértékre tarthat igényt. 

A munkaszerződés vagy a megbízási szerződés időtartamának lejártával, illetve a 

munkaszerződés vagy a megbízási szerződés jogszerű megszűnése esetén a játékjog használati 

joga ingyenesen visszaszáll a hivatásos sportolóra. Az ezzel ellentétes megállapodás semmis. 

 
3 A Magyar Birkózók Szövetsége Igazolási (nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata 
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Semmis az a szerződés, amely a játékjog mint személyhez fűződő vagyoni értékű jog 

elidegenítésére vagy megterhelésére irányul. Ez a rendelkezés az amatőr sportoló játékjogára is 

irányadó. 

5. Versenyengedélyek4 

A sportolónak – a versenyrendszerben, bajnokságban való részvétel feltételeként – az MBSZ 

által a nemzeti sportinformációs rendszerben nyilvántartott, az Stv-ben meghatározott 

feltételeknek megfelelő, a versenyrendszerben vagy versenyeken való részvételre jogosító 

sportolói igazolvánnyal (a továbbiakban: versenyengedély) kell rendelkeznie. Egy sportolónak 

csak egy versenyengedélye lehet. Ha a versenyengedély kiadásának nincsenek meg a 

jogszabályi, valamint az e Szabályzatában foglalt feltételei, továbbá ha a sportoló valótlan adat 

igazolását kéri, a versenyengedély kiadását az MBSZ megtagadja vagy a versenyengedélyt 

visszavonja. 

Egyetemi Bajnokságon szereplő sportoló egyesületi rangsor-pontot (olimpiai pont) akkor 

szerezhet, ha sportszervezet igazolt sportolója. 

A versenyengedély tartalmazza: 

- a sportoló képmását, nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, 

- a versenyrendszer megnevezését, 

- a versenyengedély hatálya alá tartozó sportág (birkózás) megnevezését, 

- a versenyengedély érvényességi idejét, 

- a versenyengedély nyilvántartási számát, 

- a versenyengedély kiállításának dátumát, valamint 

mindazt, amit az MBSZ a sportág jellegére és nemzetközi szövetségének követelményeire 

tekintettel szabályzataiban előír (pl. a sportoló sportbiztosításának kötvényszáma stb.). 

A versenyengedély tartalmazza a MOB által mindenki részére megkötött alapbalesetbiztosítást. 

A versenyengedély – ha a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 

kormányrendelet kivételt nem tesz – csak a sportegészségügyi ellenőrzés adatait tartalmazó 

dokumentummal (sportorvosi engedély) együtt érvényes. 

Ha az MBSZ erre jogosult szerve a versenyengedély kiadását megtagadja, e határozat 

kézhezvételétől számított 8 napon belül a kérelmező panaszt nyújthat be az MBSZ 

Elnökségéhez. Ha a panasznak a benyújtásától számított tizenöt (15) napon belül az Elnökség 

nem ad helyt, a kérelmező az MBSZ határozatával szemben, annak kézbesítésétől számított 

harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül keresettel a bírósághoz vagy választottbírósághoz 

fordulhat. Ez a szabály irányadó a versenyengedély visszavonására, valamint az igazolással, 

továbbá az átigazolással kapcsolatos jogvitákra is. 

Az MBSZ a versenyengedélyeket – az Stv. 3. § (8) bekezdésének megfelelően – amatőr és 

hivatásos versenyrendszerenként, a kiadástól számított négy (4) évig tartja nyilván. Az MBSZ 

köteles gondoskodni arról, hogy a versenyengedély nyilvántartási száma egyértelmű és 

egységes jelölésű legyen. A versenyengedély kiállítása érdekében kezelt adatok statisztikai 

célra felhasználhatók, és statisztikai célú felhasználásra –személyazonosításra alkalmatlan 

módon – az azt igénylő harmadik személynek átadhatók. Az MBSZ jogosult történeti, 

tudományos célból a sportoló nevét, születési idejét, képmását, állampolgárságát, 

 
4 A Magyar Birkózók Szövetsége Igazolási (nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata 
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sportszervezeteit és sporttevékenységével összefüggő statisztikai adatait, valamint a sportág 

népszerűsítése céljából a sportoló nevét és képmását nyilvánosságra hozni. 

Az MBSZ köteles gondoskodni a versenyengedélyben feltüntetett, valamint az annak 

kiállításához felhasznált személyes adatoknak a személyes adatok védelméről szóló törvény 

szerinti kezeléséről. 

Az adott naptári évre érvényes (független a kiváltás időpontjától) versenyengedélyek díjai a 

függelékben található (1. sz. függelék). 

6. Versenynaptár 
6.1. A versenynaptár meghatározásának folyamata 

A Magyar Birkózók Szövetségének Szakmai és Utánpótlás Bizottsága az éves versenynaptárt 

az előző év végéig, a felnőtt és utánpótlás világversenyek időpontjaihoz igazítva készíti el, 

figyelembevéve a Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) versenynaptárában szereplő 

nemzetközi versenyeket.  

6.2. A rendező egyesületek kiválasztásának folyamata 

A versenynaptárban szereplő versenyek megrendezésére a versenyrendezési feltételekben 

szereplő kritériumok szerint az MBSZ tagszervezetei jelentkezhetnek a kiírt határidőig.  

7. Az MBSZ versenynaptárában szereplő versenyek rendezési kritériumai 
7.1.  A versenyrendezés feltételei 

Teremszükséglet 

- Az U17, U20 és Felnőtt versenyeket, csak 12x12 m-es, megfelelő műszaki állapotban levő 

szőnyegen lehet megrendezni. Az egyéb versenyeknél minimum 10x10 m-es szőnyeg 

kötelező. 

- Diák és U15 versenyeken kötelező a 3 szőnyeg lerakása. U17, U20 és felnőtt korosztályban 

2, illetve 3 szőnyeg lerakását az indulók létszáma határozza meg, ami szőnyegenként nem 

lehet több 55 főnél.  

- Mérlegelésre külön helységet kell biztosítani, de lehetőség van a teremben való 

mérlegelésre, kordonnal lekerített területen. Pl: Diák, U15 verseny. 

- 150 fős indulói létszám felett kötelező 3 db mérleg, valamint 2-3 fő orvos a mérlegeléskor. 

- Bírók részére külön öltözőt kell biztosítani, ahol megbeszélést is tudnak tartani. 

- Kötelező biztosítani asztalt a verseny elnökének, valamint versenyirodának, továbbá, a 

szőnyegek sarkánál edzői széket, a teremben felmosó szettet, elegendő szemetes edényt 

(kukákat), 1 fő takarítót a mellékhelyiségek folyamatos tisztántartására. 

- A küzdőteret fizikailag el kell választani a nézőtértől (kordon, lánc, kötél) 

- A versenynaptárban szereplő versenyeknél kötelező az olyan dobogó használata, ahol dupla 

harmadik hely van. 

- Országos Bajnokságokon, Diákolimpiákon kötelező a himnusz, a magyar és az MBSZ-es 

zászló, valamint diákolimpiákon a diákolimpiai eskü elmondása. 

- Minden versenyen kötelező a hangosítás. 
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Versenyiroda 

- Az országos versenyeken a versenyiroda kellékeit (challenge, eredményjelző), az MBSZ 

biztosítja (minden esetben két fő), ezek szállítási és kezelési költségei a rendezőt terhelik. 

Az eredményjelzők kezelőjéről a rendezőknek kell gondoskodni. Károsodás esetén meg kell 

téríteni a javítás költségét. 

- A területi, ill. meghívásos versenyeken a versenyiroda kellékeiről és működtetéséről a 

rendezőnek kell gondoskodnia.  

- Minden MBSZ naptárban szereplő országos versenyen kötelező szőnyegenként egy 

challenge kamera.  

- U17-es és attól idősebb korosztályok országos bajnokságának döntő mérkőzésein kettő 

challenge kamerát kell használni. 

Díjazás 

- A versenyen az átadásra kerülő éremnek minimum 6 cm átmérőjűnek kell, hogy legyen. 

- A versenyen az átadásra kerülő tiszteletdíjnak (serlegnek) minimum 25 cm magasnak kell, 

hogy legyen. A tiszteletdíjas versenyeknél kötelező, hogy az összes súlycsoport első 

helyezettje tiszteletdíjban részesüljön, valamint minden versenyen (kivéve diákolimpiák) 

kötelező a csapat eredményhirdetése. Országos bajnokságokon a tiszteletdíjnak Serlegnek, 

vázának kell lennie! 

Egyéb megkötések/szankciók 

- A versenyekre pályázóknak a szándéknyilatkozat benyújtásakor kötelező megjelölni, hogy 

hol, milyen körülmények között akarják a versenyt megrendezni. Terem mérete, lelátó 

férőhelye, öltözők száma, a verseny létszámának megfelelő szociális helyiségek biztosítása, 

szőnyeg méret stb. Az Országos Bajnokságokon kötelező a minimum 300 fős lelátó 

megléte. 

- Azok az Egyesületek, akik Országos Bajnokságot, vagy Diákolimpiát rendeznek, azoknak 

rangsorversenyt is kell rendezniük. 

- Aki versenyt év közben visszamond, vagy nem megfelelő körülmények között rendez 

versenyt, az az egyesület a következő évben nem rendezhet versenyt. 

Bírók közreműködése 

- Az MBSZ versenynaptárában szereplő versenyeken kettes bírói rendszer van 

(szőnyegenként két közreműködő bíró). Kivételt képeznek ez alól, a felnőtt Országos 

Bajnokságok, illetve a legmagasabb osztályú felnőtt csapatbajnoki döntők, ezek 

mindegyikén hármas bírói rendszer van. 

- Minden szőnyegen egy tartalék bírónak kell lennie, így két szőnyeges verseny esetén hat, 

három szőnyeges verseny esetén kilenc bírónak kell közreműködnie, akik munkáját a 

verseny elnöke felügyeli. 

- Az MBSZ versenynaptárában szereplő versenyekre minden esetben egyeztetve a 

rendezőkkel, csak az MBSZ Bíró Bizottsága jelölheti ki a versenyen résztvevő bírókat. 

Versenyelnöki feladatok 

A versenynaptárban szereplő versenyeken elnöki pozíciót csak Nemzetközi Bíró tölthet be, 

kivételt képeznek a területi versenyek, ahol országos I. osztályú bíró is betöltheti a posztot. 

  



Magyar Birkózók Szövetsége – Versenyszabályzat 

Hatályos – 2022.11.18.  

Oldal 9 / 31 

 

Feladatai: 

- Az orvosi vizsgálat kezdete előtt legalább 15 perccel már a verseny helyszínén kell 

tartózkodnia. 

- Felügyeli és koordinálja a mérlegelést, valamint az orvosi vizsgálatot. 

- Mérlegelés után, a verseny kezdetéig leellenőrzi az összes versenyző sportorvosi 

engedélyét, valamint szülői engedélyét (akinek szükséges). Amennyiben hibát vél 

felfedezni, haladéktalanul jelzi a titkárok és a versenyző felé, továbbá a bíróbizottság 

elnöke felé a mérlegelésen közreműködő bírók nevével. 

- Rövid bírói tájékoztatót tart, közli a szőnyegbeosztást. 

- A megnyitó során a MBSZ Bíróbizottság nevében üdvözli a jelenlévőket és bemutatja 

a versenyen közreműködő bírókat. 

- A verseny folyamán folyamatosan ellenőrzi és koordinálja a titkárok és a bírók 

munkáját. 

- Vitás helyzetekben a helyszínen döntést hoz. 

- Amennyiben challenge üzemel a versenyen, a szőnyegelnökkel közösen nézi vissza a 

felvételt és a konzultáció után önállóan hozza meg a döntését. Amennyiben érintettnek 

érzi magát (azonos klub, stb.), akkor a döntés jogát átruházhatja egy másik bíróra, 

lehetőség szerint arra aki versenyen közreműködő bírók közül a legmagasabb 

minősítéssel rendelkezik. 

- Fegyelmi vétség, ill. sérülés esetén rögzíti azt az elnöki jelentésbe. 

- Amennyiben egy edző kifogásolja versenyzője mérkőzésének a kimenetelét és kéri Bíró 

Bizottság véleményét, az elnöknek rögzítenie kell azt elnöki jelentésben. 

- Összeírja a verseny bírói/titkári költségeit és átadja a verseny rendezőjének. 

- Kitölti az elnöki jelentést (értékelve a közreműködő bírókat), valamint a 

versenyértékelő nyomtatványt. 

- Versenyelnöki jelentés: szerepelnie kell a verseny értékelésének (Szőnyegméret, 

Kordon megléte, Mérlegek száma, orvosok száma a mérlegelésnél, Fegyelmi vétségek, 

Sérülés, Orvos adatai és Egyebek). 

- A verseny végeztével tájékoztatja az MBSZ Bíróbizottság Elnökét az aznapi versenyről. 

- Lefényképezi és továbbítja az MBSZ-nek a súlycsoportomként az végeredményeket. 

 

7.2.  A versenyek protokolláris szabályai 

A megnyitó résztvevőinek elhelyezkedése 

A kiemelt vendégek és a versenyen közreműködő bírók a középső szőnyegnél, a nézőkkel 

és a versenyzőkkel szemben egysoros vonalban helyezkednek el. 

Bevonulás 

Az induló versenyzők, a folyosón sorakoznak csapatok szerint (ABC sorrendben, rendező 

egyesület legelöl) tornasorban, egyesületi felszerelésben. A bevonulásért felelős személy 

jelzésére megkezdik a bevonulást. A bevonulásnak minden esetben hangos zenére kell 

történnie. Az indulói létszám, ill. a terem adottságai függvényében a versenyzők 

felsorakoznak a szőnyeg(ek) körül egy(két) soros vonalban, vagy a középről kezdve (jobb-

bal-jobb sorrendben) egyes oszlopokban szintén csapatok szerint. A bevonulás 

koordinálásban a versenyen közreműködő bírói testület legalább két tagja segédkezik.  

Jelentés 
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Miután minden versenyző felsorakozott, a bevonulást koordináló bírók egyike vigyázz 

állást rendel el, majd jelent a verseny elnökének. A jelentésnek az alábbiakat kell 

tartalmaznia: 

- A verseny pontos megnevezése 

- A versenyen indulók létszáma 

Moderátor üdvözli a verseny résztvevőit, a meghívott kiemelt vendégeket, valamint a 

jelenlévő olimpiai, világ- és Európa-bajnokokat. 

Himnusz (Országos bajnokságokon és Diákolimpiákon) 

Köszöntő beszédek és megnyitó beszéd 

A verseny elnöke köszönti a jelenlévőket, ismerteti a versenye lebonyolításával kapcsolatos 

technikai részleteket, valamint bemutatja a közreműködő bírókat, titkárokat/versenyiroda 

munkatársait. 

Versenykezdés 

 

A döntőket megelőzően, a döntősök bemutatása egyesületi formaruhában (Országos 

Bajnokságokon és Diákolimpiákon kötelező) 

Eredményhirdetés 

- A verseny után minden érmes versenyzőnek jelen kell lennie az eredményhirdetésen. 

Azon versenyzők, akik alapos indok nélkül, a verseny elnökének a tudtán kívül nem 

vesznek részt az eredményhirdetésen, kizárásra kerülnek, pont nélkül, utolsóként 

lesznek rangsorolva. 

- A dobogóra minden érmes versenyzőnek egyesületi formaruhában kell felállnia 

- Az érmeket, kiemelt vendégek, vagy azok hiányában a győztes versenyzők edzői adják 

át. 

- Egyéni versenyeken az érmek átadása után, csapat eredményhirdetés következik. Ez 

alól kivételt képeznek az egyéni diákolimpiák. 

 

8. A versenyeken való részvétel szabályai 

Magyarország területén rendezett versenyek részvételi jogosultságát a versenykiírás határozza 

meg. 

A versenyeken csak az MBSZ tagszervezeteinek, versenyengedéllyel rendelkező versenyzői 

indulhatnak, ettől csak abban az esetben lehet eltérni, ha a versenykiírás másképp rendelkezik. 

Kivételt képeznek ez alól a Diákolimpiák, illetve a Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajnokságok 

(MEFOB). 

Az MBSZ által kiírt Országos Bajnokságokon kizárólag magyar állampolgársággal rendelkező 

természetes személy indulhat. A külföldi állampolgárok részvételét a nem Országos 

Bajnokságokon, a mindenkori versenykiírás szabályozza. 

Magyar, illetőleg idegen állampolgársága mellett magyar állampolgársággal is rendelkező 

természetes személy sportoló abban az esetben vehet részt a bajnokságon, ha valamely hazai 
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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 

• érvényes magyar útlevél, vagy 

• érvényes állampolgársági bizonyítvány, vagy 

• egyéb honosítási okirat 

Magyar Igazolvány az állampolgárság igazolására nem alkalmas. 

A versenyző magyar állampolgárságát a versenyzőt igazoló hazai sportszervezet köteles a 

versenyt megelőzően vizsgálni akként, hogy előzetesen a versenyzőt állampolgárság 

igazolására alkalmas okirat bemutatására kötelezi, arról másolatot készít, a másolatot iratai 

között megőrzi. 

Abban az esetben, ha utólag a versenyző magyar állampolgársága megdől, a sportoló 

versenyeredménye megsemmisítése mellet, az őt igazoló és versenyeztető sportszervezetet 

vétkességére tekintett nélkül fegyelmi büntetésként 500 000 Ft pénzbírsággal kell büntetni. A 

fenti pénzbüntetésen felül a sportszervezet és a sportoló egyéb fegyelmi büntetéssel is sújtható. 

Magyar sportszervezet által nem igazolt sportoló a versenyt megelőző 3 munkanappal köteles 

a fent meghatározott feltételeket igazoló okiratok és állampolgárság igazolására alkalmas 

okiratok valamelyikének másolatát a Magyar Birkózók Szövetségéhez postai vagy elektronikus 

úton megküldeni, az ily módon megküldött okirat eredetijét pedig a versenyt megelőző 

mérlegelésig bemutatni. Ennek hiányában a sportoló a versenyen nem indulhat. 

Idegen nyelven kiállított okirat egyszerű magyar fordítását az okirat bemutatásával egyidejűleg 

csatolni kell. A Magyar Birkózók Szövetsége előírhatja a bemutatott okirat hiteles fordításának 

bemutatását. 

A feljutásos rendszerű diák és serdülő országos bajnokságokon magyar sportszervezethez nem 

igazolt versenyzők abban az esetben vehetnek részt, ha valamely területi bajnokságon az 

indulás jogát megszerzik. 

 

9. Versenykiírás 

A hazai versenynaptárában szereplő versenyekre a kiírást az MBSZ készíti el és tölti fel a 

honlapra legkésőbb az eseményt megelőző 2 héttel. 

A versenykiírás tartalmazza: 

- a verseny megnevezését 

- időpontját 

- helyszínét 

- rendezőjét 

- a mérlegelés (orvosi vizsgálat) időpontját 

- a súlycsoportokat (ha van, súlyengedményt) 

- korosztályt 
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- nevezési határidejét, módját és díját 

- a verseny lebonyolítását 

- a díjazást 

- egyéb a versennyel kapcsolatos fontos információkat 

A hazai versenynaptárban nem szereplő versenyekre a kiírást a fentiek figyelembevételével a 

rendező egyesület készíti el, amit az MBSZ részére meg kell küldenie az eseményt megelőző 2 

héttel. 

10. Nevezések 

A versenyeken (ha a versenykiírás másként nem rendelkezik) csak regisztrált sportszervezetek 

(sportegyesület, sportklub, diáksportkör, iskolai sportkör, sportiskola, IS, Nonprofit Kft., Zrt.) 

által nevezett, versenyengedéllyel rendelkező versenyzők indulhatnak. A sportszervezeti tagság 

tényét az MBSZ Adatbank rendszere rögzíti. 

MBSZ versenynaptárában szereplő versenyekre – amennyiben a versenykiírás másképp nem 

rendelkezik – a MBSZ Adatbankján keresztül kell nevezni. a kiírásban megjelölt határidőig. 

MBSZ versenynaptárában szereplő versenyek nevezési határideje – amennyiben a 

versenykiírás másképp nem rendelkezik – a versenyt megelőző szerda 23:59 perce. 

11. Nevezési díjak 
- Tiszteletdíjas az a verseny, ahol a súlycsoportok első helyezettjei, valamint a csapatverseny 

első három helyezettje tiszteletdíjat kap. 

- A nem tiszteletdíjas versenyeken a csapatverseny 1-3. helyezettek díjazása kötelező. 

- Azokon a versenyeken, ahol egy napon két vagy három kategóriában (pl. kf, szf és női) 

rendeznek versenyt, ott mindegyik kategóriában kötelező csapatverseny végeredményt 

hirdetni. 

- A megjelölt összegek felsőhatárértéket jelentenek. Kérjük, hogy ezeket a 

versenykiírásokban ne lépjék túl! 

- A rendező sportszervezetnek lehetősége van a versenykiírásban névszerinti vagy 

számszerinti nevezési kötelezettséget előírni. 

- A meg nem jelent, de benevezett versenyzők után az egyesületük köteles a nevezési díj 

50%-át megfizetni a rendező felé. 

2021-től érvényes nevezési díjak (bruttó) összege a függelékben található (2. számú függelék) 

12. Korosztályok és a hozzájuk tartozó súlycsoportok 
12.1. Korosztályok: 

Korcsoport Életkor 

Diák II 10-11 év 

Diák I 12-13 év (11 évesek szülői és szakosztályi engedéllyel) 

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

U17 16-17 év (15 évesek szülői és szakosztályi engedéllyel) 

U20 18-20 év (17 évesek szülői és szakosztályi engedéllyel) 

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

Felnőtt 20 - 45 év 

Veterán 35 évnél idősebb 
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U20-as versenyzők indulhatnak a felnőtt korosztály versenyein, kivéve azok a versenyzők, akik 

18. életévüket még nem töltik be az adott évben. 

12.2. Súlycsoportok 

 

 

Kötöttfogás 

Korcsoport Súlycsoportok 

Diák II 21-23; 26; 29; 32; 35; 38; 42; 46; 50; 54; 58; 63; 69; +69 kg  

Diák I 26-29; 32; 35; 38; 42; 46; 50; 54; 58; 63; 69; 76; 85; +85 kg 

U15 34-38; 41; 44; 48; 52; 57; 62; 68; 75; 85 kg (+85 kg csak hazai) 

U17 41-45; 48; 51; 55; 60; 65; 71; 80; 92; 110 kg (+110 kg csak hazai) 

U20 55; 60; 63; 67; 72; 77; 82; 87; 97; 130 Kg 

U23 55; 60; 63; 67; 72; 77; 82; 87; 97; 130 Kg 

Felnőtt 55; 60; 63; 67; 72; 77; 82; 87; 97; 130 Kg  

(vastaggal: Olimpiai súlycsoportok) 

Veterán 62; 70; 78; 88; 100; 130 kg (+130 kg csak hazai) 

61 év felett 70; 90; +90 (Gála csak hazai) 

 

 

 

Szabadfogás 

Korcsoport Súlycsoportok 

Diák II 21-23; 26; 29; 32; 35; 38; 42; 46; 50; 54; 58; 63; 69; +69 kg 

Diák I 26-29; 32; 35; 38; 42; 46; 50; 54; 58; 63; 69; 76; 85; +85 kg 

U15 34-38; 41; 44; 48; 52; 57; 62; 68; 75; 85 kg (+85 kg csak hazai) 

U17 41-45; 48; 51; 55; 60; 65; 71; 80; 92; 110 kg (+110 kg csak hazai) 

U20 57; 61; 65; 70; 74; 79; 86; 92; 97; 125 Kg 

U23 57; 61; 65; 70; 74; 79; 86; 92; 97; 125 Kg 

Felnőtt 57; 61; 65; 70; 74; 79; 86; 92; 97; 125 Kg  

(vastaggal: Olimpiai súlycsoportok) 

Veterán 62; 70; 78; 88; 100; 130 kg (+130 kg csak hazai) 

61 év felett 70; 90; +90 (Gála csak hazai) 

 

 

 

Női 

Korcsoport Súlycsoportok 

Diák II 22-24; 26; 29; 32; 35; 38; 42; 46; 50; 54; 58; 62; +62 kg (13 súly) 

Diák I 26-29; 32; 35; 38; 42; 46; 50; 54; 58; 62; 66; +66 kg (12 súly) 

U15 29-33; 36; 39; 42; 46; 50; 54; 58; 62; 66 kg (+66 kg csak hazai) 

U17 36-40; 43; 46; 49; 53; 57; 61; 65; 69; 73 kg (+73 kg csak hazai) 

U20 50; 53; 55; 57; 59; 62; 65; 68; 72; 76 kg 

U23 50; 53; 55; 57; 59; 62; 65; 68; 72; 76 kg 

Felnőtt 50; 53; 55; 57; 59; 62; 65; 68; 72; 76 kg  

(vastaggal: Olimpiai súlycsoportok) 



Magyar Birkózók Szövetsége – Versenyszabályzat 

Hatályos – 2022.11.18.  

Oldal 14 / 31 

 

13. Az MBSZ versenyrendszere 
13.1. Az MBSZ versenynaptárában szereplő versenyek 

13.1.1. Országos bajnokságok 

Országos bajnokságok 

Korosztályok Fogásnem Lebonyolítás Megjegyzés 

Diák II szabadfogás és női dupla vigaszágas 
feljutásos (női nyílt, valamint a 

fiúk között is indulhatnak) 

Diák I 
szabad-, kötöttfogás, 

női 
dupla vigaszágas 

feljutásos (női nyílt, valamint a 

fiúk között is indulhatnak) 

U15 
szabad-, kötöttfogás, 

női 

nemzetközi 

szabályozás szerint 
nyílt 

U17 
szabad-, kötöttfogás, 

női 

nemzetközi 

szabályozás szerint 
nyílt 

U20 
szabad-, kötöttfogás, 

női 

nemzetközi 

szabályozás szerint 
nyílt 

U23 
szabad-, kötöttfogás, 

női 

nemzetközi 

szabályozás szerint 
nyílt 

Felnőtt 
szabad-, kötöttfogás, 

női 

nemzetközi 

szabályozás szerint 
nyílt 

Veterán szabad-, kötöttfogás 
nemzetközi 

szabályozás szerint 
nyílt 

* A feljutás szabálya a diák országos bajnokságokra és diákolimpiákra 

súlycsoportonként: 

- 1-3 fő indulása esetén 1-2. helyezettek a feljutók az országos diákolimpiára és OB-ra. 

- 4-6 fő indulása esetén 1-3. helyezettek a feljutók az országos diákolimpiára és OB-ra. 

- 7-9 fő indulása esetén 1-5. helyezettek a feljutók az országos diákolimpiára és OB-ra. 

- 10-13 fő indulása esetén 1-7. helyezettek a feljutók az országos diákolimpiára és OB-ra. 

- 14-15 fő indulása esetén 1-8. helyezettek a feljutók az országos diákolimpiára és OB-ra. 

- 16-18 fő indulása esetén 1-9. helyezettek a feljutók az országos diákolimpiára és OB-ra. 

- 19- vagy több fő indulása esetén 1-10. helyezettek a feljutók az országos diákolimpiára és OB-

ra. 

 
13.1.2. Minősítő/válogató versenyek 

 

Minősítő/válogató versenyek 
Korosztályok Fogásnem Lebonyolítás Megjegyzés 

U15 szabad-, kötöttfogás, női nemzetközi szabályozás szerint nyílt 

U17 szabad-, kötöttfogás, női nemzetközi szabályozás szerint nyílt 

U20 szabad-, kötöttfogás, női nemzetközi szabályozás szerint nyílt 

U23 szabad-, kötöttfogás, női nemzetközi szabályozás szerint nyílt 

Felnőtt szabad-, kötöttfogás, női nemzetközi szabályozás szerint nyílt 
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13.1.3. Területi versenyek és területek elosztása 

Területi versenyek* 

Korosztályok Fogásnem Lebonyolítás Megjegyzés 

Diák II szabadfogás és női dupla vigaszágas feljutásos (női nyílt) 

Diák I szabad-, kötöttfogás, női dupla vigaszágas feljutásos (női nyílt) 

Területek elosztása 

Régió Megye 

Nyugat-Magyarország 

Komárom-Esztergom 

Győr-Moson-Sopron 

Veszprém 

Fejér 

Zala 

Somogy 

Baranya 

Vas 

Tolna 

Kelet-Magyarország 

Nógrád 

Heves 

Borsod-Abaúj-Zemplén 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Hajdú-Bihar 

Bács-Kiskun 

Jász-Nagykun-Szolnok 

Csongrád 

Békés 

Budapest 
Budapest 

Pest 

 

A feljutás az Diák I-II. korosztályos országos bajnokságokra a területi selejtezőkről történik. 

Ezek régiós elosztása a fenti táblázat alapján 3 területen kerül megrendezésre. A feljutás 

szabályait az I. pont részletezi. 

 

13.1.4. Csapatbajnokságok 

Országos Csapatbajnokságok 

Korosztályok Fogásnem Lebonyolítás Megjegyzés 

Diák fiú szabadfogás  versenykiírás szerint 10-12 év 

Diák lány női versenykiírás szerint 10-13 év 

U15 szabad-, kötöttfogás versenykiírás szerint 13-15 év 

Utánpótlás fiú szabad-, kötöttfogás versenykiírás szerint 16-18 év 

Utánpótlás lány női versenykiírás szerint 14-17 év 

Felnőtt férfi vegyes fogásnem versenykiírás szerint 18-45 év 
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13.1.5. Strandbirkózás 

 

Strandbirkózó Országos Bajnoki Sorozat (3 állomás) 
Korosztályok Fogásnem Lebonyolítás Megjegyzés 

U14 strandbirkózás* versenykiírás szerint 
12-14 év  

(lányok indulhatnak) 

U18 férfi strandbirkózás (férfi)* versenykiírás szerint 15-18 év 

U18 női strandbirkózás (női)* versenykiírás szerint 15-18 év 

Felnőtt férfi strandbirkózás (férfi)* versenykiírás szerint 18-45 év 

Felnőtt női strandbirkózás (női)* versenykiírás szerint 18-45 év 

A 3 állomáson elért eredmények összesítése alapján kerülnek kihirdetésre a súlycsoportok 

országos bajnoki címei korosztályonként. 

*A strandbirkózás versenyszabályzata a mellékletekben található 

13.1.6. Iskolai lebonyolítású versenyek (egyéni diákolimpia, grund, MEFOB) 

Iskolai lebonyolítású versenyek 

Diákolimpiák (egyéni) 

Korosztályok Fogásnem Lebonyolítás Megjegyzés 

II. korcsoport 

(Diák II.) 
szabadfogás és női 

dupla 

vigaszágas 

feljutásos (női nyílt, valamint 

a fiúk között is indulhatnak) 

III. korcsoport 

(Diák I.) 

szabad-, 

kötöttfogás, női 

dupla 

vigaszágas 

feljutásos (női nyílt, valamint 

a fiúk között is indulhatnak) 

IV. korcsoport 

(U15) 

szabad-, 

kötöttfogás, női 

nemzetközi 

szabályozás 

szerint 

nyílt 

Grundbirkózó diákolimpiák (csapatverseny) 

I. korcsoport 

(7-8 év) 
grundbirkózás** 

versenykiírás 

szerint 

feljutásos - csak iskola 

képviseletében 

II. korcsoport 

(9-10 év) 
grundbirkózás** 

versenykiírás 

szerint 

feljutásos - csak iskola 

képviseletében 

Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság 

hallgatói 

jogviszonyigazolással 

szabad-, 

kötöttfogás, női 

nemzetközi 

szabályozás 

szerint 

nyílt - csak magyar 

felsőoktatási intézmény 

képviseletében 

A Diákolimpiák a Magyar Diáksport Szövetség, a MEFOB a Magyar Egyetemi és Főiskolai 

Szövetség égisze alá tartozó verseny, amelyek felett az MBSZ szakmai felügyeletet gyakorol. 

** A grundbirkózás versenyszabályai a mellékletek között található 

B. Az MBSZ versenynaptárában nem szereplő versenyek 
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13.2. Az MBSZ versenynaptárában nem szereplő versenyek 

13.2.1. Gyermek gálák 

Diák II-es korcsoport alatt nincs az MBSZ szervezésében verseny. Ezen korosztály számára az 

Egyesületek ún. Gyermek Gálákat szervezhetnek. A Gyermek Gálák szervezésével és 

lebonyolításával kapcsolatos ajánlások: 

- Gyermekgálákon csak a 6. életévét betöltött gyermek indulhat.  

- Csak sportorvos vagy háziorvos (gyermekorvos) által kiállított alkalmassági 

engedéllyel lehet indulni. 

- Az MBSZ adatbázisban regisztrálni kell a gyermekeket. 

- A korcsoportok születési évenként kerülnek meghatározásra. 

- Maximum 4 fős, súlyközeli csoportokat kell kialakítani, körmérkőzéses lebonyolítással. 

- A küzdelmek egyszer 2 percig tartanak vagy 2 tus győzelemig (1. tus – 5 pont), vagy 15 

pont különbségig. 

- A gerincet terhelő veszélyes, csavaró fogás végrehajtása (pl.: „vasgyári”, pörgetés 

esetén a gerinc veszélyes megfeszítése), állásból hátrafelé irányuló és lenti helyzetben 

emelésből nagy ívű dobás (hátsó alsó emelés, fordított emelés) végrehajtása tilos.  

Ezekre az óvintézkedésekre a gyermekek testi épsége miatt van szükség, mert a fiatalok 

gerince, izomzata még nagyon sérülékeny az ilyen csavaró mozdulatoknál. 

- A mérkőzések végén a vezetőbíró nem hirdet ki győztest. 

- Eredményhirdetésnél minden gyermek érem, vagy egységes díjazásban kell részesüljön. 

- Csapatverseny nem kerül kihirdetésre. 

- Amennyiben az adott eseményre több, mint három tagszervezet kap meghívást, úgy 

hivatalos versenykiírást kell készíteni rá. 

- A versenykiírásokat minden esetben jóvá kell hagynia az MBSZ-nek, mielőtt az 

kiküldésre kerülne a meghívott tagszervezetek részére. 

Minden más szabály megegyezik a diák II. korcsoport szabályaival. 

A fenti ajánlástól abban az esetben lehet eltérni, ha a gála nem az MBSZ által biztosított 

versenybírókkal történik, ellenkező esetben ezek betartásával kell a gálát megrendezni. 

13.2.2. Meghívásos versenyek 

Az egyesületek által szervezett, versenynaptárban nem szereplő versenyek, melyek 

résztvevőinek körét a meglévő korosztályok és súlycsoportokból tetszőlegesen állítják össze. 

Ezen események szervezésére és lebonyolítására a jelen szabályzatban írottak egyaránt 

érvényesek. 

Gyermek gálát és meghívásos versenyt MBSZ versenynaptárban szereplő eseménnyel egy 

időben és helyszínen nem lehet rendezni. Kivételt képezhetnek ez alól azon események, ahol 

az előírtnál több szőnyeget tudnak biztosítani, valamint azok a területi versenyek amelyek egy 

korosztály számára kerülnek megrendezésre. 

14. Versenyek lebonyolítása 

Az MBSZ versenynaptárában szereplő versenyek a következő ütemezéssel kerülnek 

lebonyolításra, amennyiben a versenykiírás másként nem rendelkezik. 

- Orvosi vizsgálat – 08:00 – 09:00 
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- Mérlegelés – 09:00 – 09:30 

- Versenykezdés – 10:30 (megnyitó azt megelőzően, legfeljebb 20 perc, mely után 10 

perc bemelegítési időt kell biztosítani a versenyzők részére) 

- Díjátadás – a verseny végén 

A versenyek egynapos lebonyolítással kerülnek megrendezésre, a nemzetközi szabályozásban 

meghatározott kétnapos lebonyolítástól eltérően.  

A versenyek lebonyolításának protokolláris részét jelen szabályzat 7.2 pontja részletezi. 

15. Magatartás a verseny alatt 
15.1. Edzőkre vonatkozó szankciók 

Sárgalapos figyelmeztetést kap az edző, ha mérkőzés közben szidja a bírók munkáját, felmegy 

a szőnyegre a kordont elhagyva, továbbá sportszerűtlen magatartásával zavarja a mérkőzést. 

Piroslapos figyelmeztetést kap az edző, ha a sárgalapos figyelmeztetés után sem változtat addigi 

viselkedésén, továbbá renitensen zavarja a versenyt. 

A sárgalapos figyelmeztetés esetén az edző 5.000- ft-ot a piroslapos figyelmeztetés esetén 

30.000-ft-ot fizessen be az MBSZ számlájára. Az ítélet ellen fellebbezni az MBSZ központi 

email címén az iroda@birkozoszov.hu címen lehet a versenyt követő hét szerdáig. 

15.2. Bírókra vonatkozó szankciók 

A bírói hibák és panaszok kivizsgálásának folyamata a következő: 

- A vitás eseteket a verseny elnökének kell jelezni a verseny folyamán, amely bekerül az 

elnöki jelentésbe és a bíróbizottság vizsgálja ki, valamint dönt ez ügyben. Amennyiben 

a bíróbizottság bármely tagja érintett, akkor nem vehet részt az ügy kivizsgálásában. 

- Ha a verseny helyszínén azt nem jelezték és nem került be az elnöki jelentésbe, akkor 

utólagosan reklamációra már nincs lehetőség. 

- Az esetek kivizsgálásához csak a versenyen készült hivatalos challange kamera 

felvétele alapján kerülhet sor. 

A Bíró Bizottság által kiszabott szankciók a figyelmeztetéstől az eltiltásig terjedhet. 

Jelen pontban nem érintett kérdések kapcsán az MBSZ Fegyelmi Szabályzata dönt. 

16. Olimpiai és nemzetközi pontok 
16.1. Egyéni versenyek 

 

Egyéni versenyek Pontok 

Területi bajnokságok: Diák I. Diák II., 6, 4, 2 pont 

Veterán OB III. helyezésig 3, 2, 1 pont 

U18, Strandbirkózó OB. sorozat  

összesített helyezések pontja I-VI. helyezésig 
7, 5, 4, 3, 2, 1 pont 

Diákolimpia, Diák, U15 és Egyetemi OB-k  

pontjai I-VI. helyezésig 
14, 10, 8, 6, 4, 2 pont 

Felnőtt Strandbirkózó OB. sorozat  

összesített helyezések pontja I-VI. helyezésig 
14, 10, 8, 6, 4, 2 pont 

U17, U20, U23. OB. pontjai I-VI. helyezésig 21, 15, 12, 9, 6, 3 pont 

Felnőtt OB pontjai I-VI. helyezésig 28, 20, 16, 12, 8, 4 pont 
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16.2. Csapatbajnokságok 
 

Csapatbajnokságok Pontok 

Diák U15 és Diák leány CSB döntő pontjai 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55 …… pont 

Utánpótlás CSB pontjai 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65 ..…. pont 

Felnőtt Extra Liga CSB pontjai 200, 180, 160, 140, 130, 120, pont 

Felnőtt NB I. CSB pontjai 110, 100, 90, 85, 80, 75, 70, 65, pont 

Felnőtt NB II. CSB pontjai 65, 60, 55, 50, 45, 40 ..….. pont 

16.3. Nemzetközi versenyek 
 

Nemzetközi versenyek Pontok 

U15 EB, U17 EYOF pontjai I-VI. 

helyezésig 
60, 50, 40, 30, 20, 10 

U17 EB pontjai I-X. helyezésig:  100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 

U17 VB, Olimpia I-X helyezésig:  

Gymnasiade, Combat Games pontjai I-

VI. helyezésig: 

140, 120, 100, 90, 80, 70, 40, 30, 20, 10, 21, 

15, 12, 9, 6, 3 pont 

U20 EB, pontjai I-X. helyezésig 140, 120, 100, 90, 80, 70, 50, 40, 30, 20 

U23-as EB pontjai I-X. helyezésig 140, 120, 100, 90, 80, 70, 50, 40, 30, 20 

U20 VB pontjai I-X. helyezésig 180, 150, 120, 105, 90, 75, 60, 50, 40, 30 

U23-as VB pontjai I-X. helyezésig 180, 150, 120, 105, 90, 75, 60, 50, 40, 30 

Felnőtt EB és EJ pontjai I-X. helyezésig 210, 180, 150, 135, 120, 105, 90, 70, 50, 30 

Felnőtt VB pontjai I-X. helyezésig 300, 250, 200, 175, 150, 135, 120, 90, 70, 50 

Felnőtt Olimpia I-X helyezésig 400, 350, 300, 250, 200, 175, 150, 120, 90, 60 

Főiskolai VB I-VI. helyezésig 70, 50, 40, 30, 20, 10 

U20 EB, pontjai I-X. helyezésig 140, 120, 100, 90, 80, 70, 50, 40, 30, 20 

Veterán VB, I-X helyezésig 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 

Strandbirkózó VB pontjai I-VI. 

helyezésig  
60, 50, 40-30, 20-10 

17. Minősítés szabályai 

A különböző korosztályok számára rendezett versenyeken szerezhető minősítési 

pontok 

Helyezés Minősítő/válogató versenyek Országos Bajnokságok 

1. hely 15 pont 25 pont 

2. hely 12 pont 20 pont 

3. hely 9 pont 16 pont 

4. hely 8 pont 14 pont 

5. hely 6 pont 12 pont 

6. hely 5 pont 10 pont 

7. hely 4 pont 8 pont 

8. hely 3 pont 6 pont 

9. hely 2 pont 4 pont 

10. hely 1 pont 2 pont 
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A fenti táblázat alapján az MBSZ a minősítő/válogató versenyek, valamint az országos 

bajnokságok alapján korosztályonként és súlycsoportonként egyéni rangsort készít. A 

pontrendszer alapján felállított rangsor első helyezettje, nem feltétlen azonos a kategória 

válogatottjával. Az egyéb szempontokat is tartalmazó válogatási elvek a mellékletekben 

található. 

18. Záró rendelkezések 

Minden korábbi, a versenyszabályzat tárgyával azonos tartalmú határozat, (igy különösen a: 

• 35./2021.(12.15.) számú határozata a 2022. évi Olimpiai és nemzetközi pontokról; 

• 28./2021.(12.06.) számú határozata a bírói díjak változásáról; 

• 27./2021.(12.06.) számú határozata a javaslatról, hogy a Kadet OB-tól a döntők egy 

szőnyegen legyenek, két challenge kamerával; 

• 26./2021.(12.06.) számú határozata a cserebírók létszámát érintő változásról; 

• 26./2020.(12.07.) számú határozata a 2021. évi versenyek nevezési díjának 

elfogadásáról; 

• 3./2022.(02.11.) számú határozat - az Elnökség a Covid 19 járvánnyal kapcsolatos 

javaslatokat elfogadta, azzal a változtatással, hogy a gyermekgálákra is szükséges az 

orvosi alkalmassági engedély, úgy, hogy 1 db érvényes alkalmassági engedélyt kell a 

gálákon felmutatni március 1-től; 

• stb.) 

hatályát veszti. 

A Versenyszabályzatot a belső szabályzatokban foglaltakkal együtt kell alkalmazni. 

Amennyiben egy témakörben eltérés mutatkozik, úgy a jelen szabályzatban foglaltak az 

irányadók. 

A szabályzat 2022. szeptember 18-án az Elnökség 24./2022.(11.18.) számú határozatával 

elfogadásra került és hatályba lépett. 

19. Kapcsolódó szabályzatok 

 
1. Magyar Birkózók Szövetsége Alapszabálya 

2. Szervezeti és Működési Szabályzat 

3. A Magyar Birkózók Szövetsége Igazolási (nyilvántartási) és Átigazolási 

Szabályzata 

4. A Magyar Birkózók Szövetségének Fegyelmi Szabályzata 

5. A birkózás nemzetközi szabályai 

 

20. Mellékletek 
 

1. számú melléklet – Strandbirkózás versenyszabályzat 

2. számú melléklet – A grundbirkózás szabályai 

3. számú melléklet – Versenyrendezési kérelem 

4. számú melléklet – A dupla vigaszágas lebonyolítási rendszer 

5. számú melléklet – Utánpótlás válogatási elvek 

6. számú melléklet – Felnőtt válogatási elvek 

https://www.birkozoszov.hu/images/uploaded/Szab%C3%A1lyzatok/MBSZ%20Alapszab%C3%A1ly%202022.05.20.pdf
http://birkozoszov.hu/images/uploaded/Szabályzatok/MBSZ%20Szervezeti%20és%20működési%20szabályzat%202019.12.06..pdf
http://birkozoszov.hu/images/uploaded/Szabályzatok/Átigazolási%20szabályzat%202022.pdf
http://birkozoszov.hu/images/uploaded/Szabályzatok/Átigazolási%20szabályzat%202022.pdf
http://birkozoszov.hu/images/uploaded/Elnökségik/Elektronikus%20szavazás%202020.11.27/MBSZ%20Fegyelmi%20Szabályzat%20hatályos%202020(11.27.).pdf
http://birkozoszov.hu/images/uploaded/UWW%20versenyszabály_magyar_2022_08.pdf


Magyar Birkózók Szövetsége – Versenyszabályzat 

Hatályos – 2022.11.18.  

Oldal 21 / 31 

 

 

21.  Függelékek 
1. számú függelék versenyengedélyek díjak 

2. számú függelék nevezési díjak 

3. számú függelék bírói díjak 

Németh Szilárd 

Elnök 

Magyar Birkózók Szövetsége 
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1. számú melléklet 

Strandbirkózás versenyszabályzat 

Menetidő és általános szabály: 

Egy mérkőzés 1 x 3 percig tart minden korosztályban, hosszabbítás nincs. 

A strandbirkózásban csak álló küzdelem van, amint a versenyzők a földre érkeztek, azonnal 

megszakad a küzdelem és a bíró értékeli az akciót. A lábhasználat engedélyezett. 

A férfi versenyzők csupasz felsőtesttel, rövid- vagy fürdőnadrágban, lábbeli nélkül lépnek a 

küzdőtérre. A női versenyzők egy-vagy kétrészes fürdőruhában, szintén lábbeli nélkül 

küzdenek meg egymással. Az elsőként szólított versenyzőnek piros színű megkülönböztető 

szalagot kell viselnie valamelyik végtagján. 

Kezdő pozíció: 

A versenyzőknek álló testhelyzetben, egymással szemben a kör közepén kell várniuk a 

mérkőzés kezdetét. 

Akciókért járó pontok: 

1 pontot kap: 

- az a versenyző, akinek az ellenfele a kezén kívül bármelyik testrészével megérinti a 

földet 

- az a versenyző, akinek az ellenfele bármelyik testrészével megérinti a küzdőfelületen 

kívüli területet 

- az a versenyző, akinek az ellenfele intést kapott szabálytalanságért. 

Megjegyzés: a támadó versenyző (csak a támadó) akció végrehajtása közben leteheti egy térdét 

a földre, ha az akció következtében az ellenféle a földre került. Amennyiben az akció sikertelen, 

és a védekező versenyző a mozgásában megállítja, valamint uralja ellenfelét, miközben annak 

térde, vagy feje érinti a talajt (de az övé nem), ebben az esetben a védekező versenyzőt illeti az 

1 pont. 

3 pontot kap: 

- az a versenyző, aki ellenfelének háta érinti a földet levitel, vagy dobás következtében. 

Sérülés és vérzési idő: 

A vezetőbírónak meg kell állítania a küzdelmet és kérnie kell a sérülési idő elindítását, ha 

valamely versenyző sérülést szenvedett (szembe került homok, összefejelés, stb.). A sérülési 

idő max. 2 perc. Ha a versenyző ez idő letelte előtt nem képes a küzdelem folytatására, elveszíti 

a küzdelmet. 

A mérkőzés megszakítása: 

Ha bármilyen okból kifolyólag a vezetőbírónak meg kell állítani a küzdelmet (bírói konzultáció, 

stb.), a két versenyzőnek a küzdőfelület közepén kell várakozni szemben a bírói asztallal 

anélkül, hogy egymással beszélgetnének, vagy folyadékot fogyasztanának, egészen addig, 

ameddig a vezetőbíró nem rendeli el a mérkőzés folytatását. 
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A mérkőzés vége: 

Az a versenyző nyeri a küzdelmet, aki először éri el a 3 pontot. Ha a menetidő lejártakor 

döntetlen az állás, a következő kritériumok szerint kerül megállapításra a mérkőzés győztese: 

1. aki utoljára szerzett pontot;  

2. aki könnyebb testsúllyal mérlegelt a hivatalos mérlegelésen (0:0-nál); 

3. aki kisebb számot húzott a sorsolásan/előrébb rangsorolt versenyző (amennyiben 0:0 az 

állás és azonos testsúllyal mérlegeltek). 

A győzelem fajtái (pozitív pontok): 

- 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 pont a győztesnek – 0 pont a vesztesnek 

Tilalmak: 

Tilos bármilyen testékszer viselése! 

Tiltott a test, csúszós anyaggal való bekenése! 

Tilos az ütés, rúgás, csípés, karmolás, harapás, hajhúzás! 
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2. számú melléklet 

A grundbirkózás szabályai 

1. Versenyszabályok 

Országos elődöntőn: A küzdőtér bárhol megrajzolható 3,5 m átmérőjű kör. Amennyiben 

szőnyegen kerül megrendezésre, akkor kötelező a tornacipő vagy birkózócipő viselése. 

Országos döntőn: A küzdőtér 3,5 m átmérőjű, 5 cm széles csíkkal határolt kör, melynek talaja 

4 cm vastagságú polifoam, matt ponyva borítással. A grundbirkózás célja, hogy a versenyző 

ellenfelét a talajtól felemelje, vagy a körből kitolja. A győzelem módjai: tiszta győzelem (4:0) 

vagy pontozásos győzelem. Ha az egyik versenyző 6 pont különbséggel vezet, úgy a mérkőzést 

megnyerte. 

Tiszta győzelem: 

- az ellenfél függőleges irányú felemelése és megtartása minimum 3 másodpercig 

(csak derék fölött lehet fogni az ellenfelet), 

- az ellenfél leléptetése szabálytalanság miatt. 

Pontozásos győzelem: 

– az ellenfél felemelése úgy, hogy mindkét lába elhagyja a talajt, de ennek időtartama nem 

haladja meg a 3 másodpercet (2 pont), 

– az ellenfél kitolása vagy rögzített kilendítése (tehát nem kilökése) a küzdőtérről úgy, hogy 

annak egy talpa teljes terjedelmében túl legyen a kör vonalán, miközben a támadó az 

ellenfél kilépésének pillanatában nem kerülhet a küzdőkörön kívül (1 pont), 

– ha a versenyző a körből való kitolása, illetve az emelés ellen úgy védekezik, hogy letérdel, 

leül vagy lefekszik a küzdőkörben, az első esetben figyelmeztetést kap, minden további 

esetben az akció megítélendő az ellenfélnek (1 pont), 

– a mérkőzés során, a homlokkal történő betámasztás tilos, az első esetben figyelmeztetést 

kap, minden további esetben az akció megítélendő az ellenfélnek (1 pont). 

– ha a két versenyző egyszerre kerül a küzdőtéren kívülre, akció egyik félnek sem ítélhető. 

– ha a versenyző támad, a védekező versenyző a kör szélén szándékosan elesik vagy leül, és 

ennek következtében a támadó versenyző a támadás lendületéből kilép a körön kívülre, a 

támadó versenyzőnek megítélendő az akció (1 pont). 

Szabálytalanságok: 

A grundbirkózásban az egyértelmű durvaságokon (ütés, rúgás, karmolás stb.) kívül leléptetés 

jár az alábbi szabálytalanságokért: 

- az ellenfél szándékos gáncsolása, 

- az ellenfél szándékos földre lökése vagy lerántása. 

Nem szándékos, illetve nem durvaságból elkövetett szabálytalanságokért a versenyző első 

esetben figyelmeztetésben részesül, a másodiknál újbóli figyelmeztetés és 1 pont a vétlennek, 

a harmadik esetben azonban leléptetés jár. 
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2. Mérkőzésidő: 

A grundbirkózási idő folyamatos 2 perc. Ha a találkozó azonos pontszámmal ér véget 

(döntetlen), a győztes az utolsó akciót végrehajtó versenyző. Ha nem születik pont, bírói 

döntésre kerül sor. 

3. Csapatmérkőzések eredményeinek meghatározása: 

A csapateredmény megállapítása az egyes mérkőzések győztesei szerint történik. Az egyéni 

győzelmekért 1 pont jár. Az ebből származó győzelmi pontok összege adja a csapatmérkőzés 

végeredményét. 

Döntetlen esetén: 

1. az egyes mérkőzéseken elért több tusgyőzelem, 

2. a csapatmérkőzésen szerzett több akciópont, 

3. sorsolás dönt. 

A csoportmérkőzések helyezésének megállapítása:  

A csoportmérkőzések során egyes csapattalálkozók győztese 2 E (eredményességi) pontot kap, 

az E pontok összesítése dönti el a csoport végeredményét (több E pont). 

A csoportmérkőzések során, holtverseny esetén a következő szempontok alapján 

dől el a továbbjutás: 

Grundbirkózás 2 vagy 3 csapat holtversenye esetén: 

1. A holtversenyen kívüli csapat elleni eredményeket figyelmen kívül kell hagyni. 

2. A holtversenyben lévő csapatok egymás ellen elért eredményei alapján a több 

tusgyőzelem dönt. 

3. Tusgyőzelmek egyenlőség esetén a több győzelmi pontot elért csapat kerül előbbre. 

4. Abban az esetben, ha ez is azonos, akkor a teljes tabellát figyelembe véve dől el a 

továbbjutás a 2., 3. pontok sorrendjében. 

• A nevezések beérkezése után a beosztásokról, az időpontokról és helyszínekről az 

érintetteket a Magyar Diáksport Szövetség elektronikus levélben értesíti. 

• A beosztások, a versenyek részletes programfüzetei a Diákolimpia® honlapján 

megtekinthetők, letölthetők (www.diakolimpia.hu). 

• Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki, a Diákolimpia® 

„Versenyszabályzata” és a Magyar Birkózók Szövetségének hatályos szabályzatai 

érvényesek. 

Csapatverseny fiú- és lány-birkózócsapatok részére az alábbi súlycsoportokban. 

I. korcsoport   II. korcsoport 

22, 24, 28, 32, 37, 43, +43 kg  Fiú  24, 28, 32, 37, 43, 49, +49 kg 

22, 24, 28, 32, 37, 43, +43 kg  Lány  24, 27, 31, 35, 40, 45, +45 kg 

  

http://www.diakolimpia.hu/
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3. számú melléklet 

Versenyrendezési Kérelem 

A Magyar Birkózók Szövetségének versenynaptárában szereplő versenyeire 
 

 

 

1. Versenyrendezést igénylő sportszervezet adatai: 
 

Név: 

Elérhetőség: 

2. Rendezni kívánt verseny(ek) adatai 
 

Verseny neve: 

Verseny időpontja: 

Verseny helyszíne és annak méretei, lelátó kapacitása, stb.: 
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4. számú melléklet 

A dupla vigaszágas lebonyolítási rendszer 

 

32-es tábla     Vigaszág -A-  

kg 
 

   16-os tábla           

             

                     

  

  

   Vigaszág -B-     

                  

  

  

  

  

        

                

  

  

          

        Bronzéremért 

  

  

  

  

8-as tábla          

           

  

  

             

       Elődöntő    

  

  

  

  

         

           Döntő 

  

  

           

                    

                

                   

            

 

              

              

            

      

  

     Bronzéremért 

                 

             

      

  

Vigaszág -C-          

             

              

                   

       Vigaszág -D-   

                    

             

                

 

  

http://birkozoszov.hu/docs/tabella4vigaszagurlap20170131mbsz.xls
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5. számú melléklet 

Utánpótlás 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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6. számú melléklet 

Felnőtt 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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1. számú függelék 

Az adott naptári évre érvényes (független a kiváltás időpontjától) versenyengedélyek díjai 

Amatőr sportolók versenyengedély díjai 2023.01.01-től 

gyermek 2000 
diák, U15 4 000 
U17, U20 6 000 
felnőtt 10 000 
veterán 6 000 
kék könyv csere/pótlás 2000 

Hivatásos sportolók versenyengedély díjai 2023.01.01-től 

U17, U20 9 000  

felnőtt 15 000  

2. számú függelék 

2021-től érvényben lévő nevezési díjak (bruttó) összege eseményenként 

Verseny megnevezése Pénzdíjas Tiszteletdíjas 
Nem 

tiszteletdíjas 

Felnőtt, U23, U20 és U17 OB 5.000,- 4.000,- --- 

Felnőtt, U20, U17 rangsorverseny 5.000,- 4.000,- 3.500,- 

U15, diák OB és diákolimpia --- 3.500,- --- 

U15, diák rangsorverseny, területi 

bajnokság 
--- 3.000,- 2.500,- 

3. számú függelék 

2023.01.01-től érvényes bírói és titkári díjak 

Hazai versenyek 

Minősítés Díjazás Mérlegelés Elnöki pótlék 

Nemzetközi 22.000,- 2.000,- 4.000,- 

Országos I. osztályú 20.000,- 2.000,- 4.000,- 

Országos II. osztályú 19.000,- 2.000,- --- 

Országos III. osztályú 18.000,- 2.000,- --- 

Veterán (65 év felett, csak 

területi és meghívásos 

versenyeken dolgoznak) 

19.000,- 2.000,- --- 

Számítógépes verseny (titkári, 

berendezési és szállítási díj 2 
58.000,- 2.000,- --- 
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Hazai versenyek 

Minősítés Díjazás Mérlegelés Elnöki pótlék 

főre) 

Területi, meghívásos és egyéb 

versenyek (titkári díj 1 főre) 
20.000,- 2.000,- --- 

A versenyen kívüli válogatók díjazása 11.000,- Ft/fő (+ útiköltség, amennyiben szükséges). 

 

Nemzetközi,- (UWW) versenyek költségtérítése 

UWW verseny (1-2 napos) 40.000,- 

UWW verseny (3-4 napos) 60.000,- 

UWW verseny (5-7 napos EB, VB) 120.000,- 

UWW verseny (8-9 napos EB, VB) 160.000,- 

 

Bírói és titkári tagdíjak 

Minősítés Tagdíj 

Nemzetközi 22.000,- 

I. o 20.000,- 

II. o 19.000,- 

III. o 18.000,- 

Titkár (gépes) 20.000,- 

Titkár (papíros) 17.000,- 

Veterán 5.000,- 

 


