
Utánpótlás Bizottsági ülés 

Jegyzőkönyv 2020.10.10. 

 

Napirendi pontok: 

1. Versenynaptár javaslatok 2020 
Előterjesztő: Simita Zsolt, Martin Gábor 

 
2. Utánpótlás CSB javaslatok 2020 

Előterjesztő: Simita Zsolt 
 
3. Utánpótlás szakmai javaslatok 2020 (Régiós tábor, összetartó edzések) 
 
4. Utánpótlás EB és VB indulási kritériumok, válogatási elvek pontosítása – 1. napirendi pontként 

tárgyalva 
 
5. Egyéb 

 

======================================================================= 
 

1. napirendi pont - Utánpótlás EB és VB indulási kritériumok, válogatási elvek pontosítása  
 

 

Utánpótlás válogatási elvek 2020 

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. 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 1kg 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. 

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

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

szakágvezető egyeztetése alapján születik előterjesztés a válogatott személyére 

Egyhangúlag elfogadva. 

 

2. napirendi pont - Versenynaptár javaslatok 2020  
 
előkészítve a Szakmai Bizottság felé 
 

3. napirendi pont – Utánpótlás CSB javaslatok 2020 
 

- Megszűnne a területi csapatbajnokság, csak nyílt országos csapatbajnokság kerülne 

megrendezésre az alábbi versenylebonyolítási struktúra szerint: 

A nevező csapatok számától függően 8-as, 16-os vagy 32-es tábla kerül kialakításra, szükség szerint a 

táblára kerülésért selejtezők lebonyolításával. A tavalyi csapatbajnokság 1-2 helyezettje kiemelésre 

kerül. A kiemeltek sorsolás útján, alsó és felső ágra kerülnek. A többi csapatok sorsolás útján foglalják 

el helyüket. Ettől kezdve a lebonyolítás egyenes kiesési rendszerben zajlik, 24 csapat nevezéséig 4-es 

vigaszággal, 25 vagy több csapat nevezésénél normál lebonyolítással. A végén a két harmadik helyezett 

megmérkőzik egymással, valamint a két ötödik helyezett megmérkőzik egymással, hogy eldöntsék a 3-

4. helyezést és az 5-6. helyezést. A további helyezések szintenkénti számítás alapján kerül kiszámításra. 

 

- diák korosztályban csak szabadfogás lenne, indulhatnak a lányok, de csak a mért súlyukban 

- diák és serdülő csb nyílt lesz és minden induló csapat kap 10 alap olimpiai pontot, a helyezésért 

járó olimpiai pontok változatlanul járnak 

 

- súlycsoport a lányoknál 

Diák II. leány korosztály súlycsoportjai: 

24, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, +63 kg (13 súly) 



Diák I. leány korosztály súlycsoportjai: 

29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, +69 kg (12 súly) 

Serdülő leány korosztály súlycsoportjai: 

33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 kg (76 kg csak hazai) 

 

Egyhangúlag elfogadva. 

 

4. napirendi pont - Utánpótlás szakmai javaslatok 2020 (Régiós tábor, összetartó edzések) 

 

5. napirendi pont – Egyéb 

 

Giampiccolo Diletta javaslata: aki nem a nevezett súlyában indul – az egyesületének ne járjon érte 

olimpiai pont. 


