
Utánpótlás Bizottsági ülés 

Jegyzőkönyv 

 2020.09.23. 

 

Következő időpont: október 10. – 09:00 

1. Versenynaptár javaslatok 2020 

2. UP CSB javaslatok – napolva 

3. Lány korcsoportok felosztása 

4. SE ponttáblázat 

5. Válogatási elvek 

6. Diák II-es versenyek átnézése 

7. Régiós táborok módosításának javaslatai 

 

 

1. napirendi pont – Elfogadva 

 

2. napirendi pont: UP CSB javaslatok – napolva  

 

3. napirendi pont: Lány korcsoportok felosztása 

Diák II. leány korosztály súlycsoportjai: 

24, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, +62 kg (13 súly)   

A 24 kg-ot esetleg ki lehetne venni, mert 1-2 induló van, valamint az eddig érvényben lévő 

súlycsoportoknál 28 kg volt az első súlycsoport. Így itt is 12 súlycsoport lenne, mint a diák I. leány 

korosztályban. 

Diák I. leány korosztály súlycsoportjai: 

29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, +66 kg (12 súly) 

Serdülő leány korosztály súlycsoportjai: 

33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 kg (+66 kg csak hazai) 

Ebben a korosztályban adottak a súlycsoportok, mert világversenyt rendez az UWW ezért a 

nemzetközi szövetség által előírt súlycsoportokat követjük, annyi különbséggel, hogy a hazai 

versenyeken + 66 kg lenne az utolsó súlycsoport. 

Egyhangúlag elfogadva, előterjesztve az Elnökségi ülésre. 

4. napirendi pont – SE ponttáblázat javaslatok 

 
Nemzetközi pontok UP korosztályokban 
 



Serdülő EB, Kadet EYOF pontjai I-VI. helyezésig   60, 50, 40-30, 20-10 

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

Kadett VB, Olimpia I-X helyezésig: 140, 120, 100, 90, 80, 70, 40, 30, 20, 10 

Gymnasiade, Combat Games pontjai I-VI. helyezésig:  21, 15, 12, 9, 6, 3 pont 

 

Junior 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 

Junior VB és Felnőtt Európa-játékok 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 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 

 

Egyhangúlag elfogadva 2020-tól, előterjesztve az Elnökségi ülésre. 

 

5. Válogatási elvek  

Hatályos Utánpótlás 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 elnöksége vagy Intéző 

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. Egészségi állapot, a válogatottságot kiharcoló versenyző sérülése, vagy betegsége 

esetén a Szövetségi kapitány a szakmai igazgatóval egyeztetve /a válogatási elveket 

figyelembe véve/ más versenyzőt is javasolhat, vagy válogatót írhat ki. 

6. Az Utánpótlás Bizottság, a szakágvezetők által kijelölt hazai és nemzetközi 

versenyeken elért eredmények alapján. 

7. Megegyező eredmények estén, 

a. Minden saját korosztályos versenyen elért egymás elleni eredmény. 

b. Az előre kijelölt három verseny alapján, aki a több versenyt nyeri. 



c. Kötelező a 3 versenyen elindulni, a válogatott keret orvosától származó 

igazolással lehet távol maradni. Esetleges vitás kérdéseknél válogató kiírására 

tehet javaslatot a szövetségi kapitány a szakmai igazgató és a szakágvezető 

egyeztetése alapján. 

d. Nemzetközi versenyeken eredményesebben teljesítő versenyző szem előtt tartva 

a /verseny erősségét/ 

e. Egy versenyző, egy fogásnemben lehet válogatott az összes utánpótlás 

korosztályokban 

f. Minden saját korosztályos versenyen elért egymás elleni eredmény 

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

feltételek figyelembe, vételével. 

h. Mérlegelés időpontja a mérkőzések kezdése előtt két órával, /nemzetközi 

szabályokhoz illeszkedően/ 

i. Utánpótlás korosztályban 1kg súlyengedménnyel, 

j. A válogatót az a versenyző nyeri, aki mérkőzések folyamán előbb eléri a két 

győztes mérkőzést,  

k. Három vagy több versenyző esetén kőrmérkőzést kell vívniuk a résztvevőknek, 

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

8. Több korosztályban kiharcolt válogatottság esetén, a szövetségi kapitány, a szakmai 

igazgató és a szakágvezető egyeztetése alapján születik előterjesztés a válogatott 

személyére. 

 

1. pont elnökség vagy IB dönt 

5. pont szakmai igazgató (szakmai alelnök helyett) 

6. pont az utánpótlás bizottság a szakágvezetők javaslatai alapján… 

7. pont 3 verseny alapján, aki a több versenyt nyeri, kötelező a 3 versenyen elérni, a 

válogatott keret orvosától származó igazolással lehet távol maradni. Esetleges vitás 

kérdéseknél válogató kiírására tehet javaslatot a szövetségi kapitány a szakmai igazgató és a 

szakágvezető egyeztetése alapján 

Minden saját korosztályos versenyen elért egymás elleni eredmény 

Egy versenyző, egy fogásnemben lehet válogatott az összes utánpótlás korosztályokban 

 

6. napirendi pont: Diák II versenyek felülvizsgálata 

 

Diák II. kötöttfogás – eltörlésre kerül 

 

Egyéni verseny: 1 területi szabadfogású diákolimpia és az országos döntős (ősszel)  

 

CSB: 1 db nyílt szabadfogású CSB (tavasszal) (24 alatt 4-es vigaszágas lebonyolítással, 24 felett 

egyenes kieséses lebonyolítással), minden induló csapat egy alap KSF pontot kapjon 



 

7 igen – 1 nem elfogadva, előterjesztve az Elnökségire 

 

7. napirendi pont: Régiós táborok módosításának javaslatai 

 

Régiós táborok korosztálya 10-11-12-13 év, a táborok résztvevői név szerinti kerülnek meghívásra, 

a meghívottakon felül, minden régió, 10 névszerinti tartalékkal kerül kiértesítésre. 

 

 

 

Egyhangúlag a módosításokkal elfogadva, előterjesztve az Elnökségi ülésre. 

 

 


