
1.  A verseny célja A szakosztályokban folyó munka felmérése. A területi csapatbajnoki címek 
elnyerése. Feljutás az országos csapatbajnoki döntőre. 

2.  Résztvevők Azok a szakosztályok, amelyek  

2017. november 22-ig (Szerda) írásban elküldik nevezésüket a területi versenyüket rendező egyesület e-
mail címére. (lorinczy.attila@garantorkft.hu ) 

A csapatokat az adott év diák II. korosztálya és az adott év diák I. korosztályának első évfolyama 
alkotják. 
Az 2007-2006-2005-ben születettek. 

3. A részvétel feltételei 

Azok a versenyzők, akik Magyar állampolgárok, érvényes versenyzési engedéllyel és bejegyzett sportorvosi 
„versenyezhet” pecséttel rendelkeznek, valamint a helyszíni orvosi vizsgálaton is átesnek. Magyar, illetőleg 
idegen állampolgársága mellett magyar állampolgársággal is rendelkező személy, sportoló abban az esetben 
vehet részt a csapatbajnokságon, ha az adott klub versenyzője. A csapatban lányok is szerepelhetnek, 
birkózhatnak csak a saját mért súlycsoportjukban. Az első éves diák II. korcsoportúak csak a mért 
súlycsoportjukban birkózhatnak. 
Külföldi állampolgár nem indulhat! 

4. Súlycsoportok: 
 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63,+63 kg 11 súlycsoport! 
 Súlyengedmény nincs!   Vendégjátékos nincs! 
 1 Csapatnak minimum 6 versenyzővel kell kiállnia. 
 1 egyesület csak egy csapattal indulhat. 

5. A lebonyolítás időpontja és helyszíne:  

 Időpont: 2017.11.26. Abony   
 Helyszín: Abony Városi Sportcsarnok, 2740 Abony, Kossuth Tér 18. 

 Mérlegelés: 2017. november 26-án, 
 9.00-9.30-óráig  
 Versenykezdés: 2017. november 26-án 10.30-órakor, 3 szőnyegen 
 Rendező: Abonyi Birkózó Club 
 Sorsolás a verseny helyszínén.  
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6. Lebonyolítási szabályzat: 

A diák csapatbajnokságon tilos fogás az emelés!!!! 

A területi bajnokságokon a nevezők számától függően maximum 4 csapatos csoportok kerülnek 
kialakításra sorsolással. Kiemelés nincs! 
A területi csapatbajnokság körmérkőzéses rendszerű a csoportokban. Ezek után két csoport esetén, a csoport 
elsők megbirkóznak a területi bajnoki címért, a csoport másodikak pedig a harmadik negyedik helyezésért. 
Az első három helyezett csapat (Kivéve a Budapesti terület) feljut az országos döntőbe. A Budapesti 
területről az 1-4. helyezett csapat jut fel az országos döntőbe! A további helyezések megállapítása 
számítás alapján történik. Három vagy több csoport esetén a csoport elsők körmérkőzéses rendszerben 
mérkőznek meg a területi első, második és harmadik helyezésért és az első három csapat (Kivéve a 
Budapesti terület) feljut az országos döntőbe. A Budapesti területről az 1-4. helyezett csapat jut fel az 
országos döntőbe! A további helyezések megállapítása számítás alapján történik 
  
A csoportokon belüli helyezések megállapítása: 

Tus győzelem 5:0, technikai tus 4:0 vagy 4:1, pontozásos győzelem 3:0 vagy 3:1, leléptetés és 
visszalépés 5:0, 

• Ha valamely csapat nem állít ki versenyzőt egy súlycsoportban, 5:0-val kell jóváírni a másik 
csapat javára. 

• Két csapat mérkőzésének végeredményét a pozitív pontok összege adja 5-0, 4-0, 3-1, stb. 
• A győztes csapat 2 eredményességi /továbbiakban „E” pont/ pontot kap a vesztes 0 pontot, 

döntetlen esetén 1-1 „E” pontot kap mindkét csapat.  
• Az így szerzett „E” pontok összege adja a végső sorrendet. A több „E” pontot szerzett csapat 

kerül előrébb. 

Két vagy három csapat „E” pontegyenlősége esetén az alábbi kritériumok döntenek:  

• az egymás elleni mérkőzésüket vizsgálva a pozitív pontok különbsége dönt, amelyik csapatnak 
nagyobb a különbség az kerül előrébb. 

• ha ez is azonos, 
• az egymás elleni mérkőzésen szerzett több tusgyőzelem dönt, 
• a több tusgyőzelmet szerző javára. 
• ha ez is azonos, 
• az egymás elleni mérkőzésen szerzett több technikai tusgyőzelem dönt, 
• a több technikai tusgyőzelmet szerző javára. 
• ha ez is azonos, 
• az egymás elleni mérkőzésen szerzett több technikai pont dönt. A több technikai pontot szerzett 

kerül előrébb. 
• Csak ha mindez egyenlő, akkor kerül előtérbe a fenti sorrendben a csoporton belüli összes 

mérkőzés eredménye. 

Egy adott csapattalálkozóra legalább 6 súlycsoportban kell versenyzőt kiállítani. Ellenkező esetben az 
adott csapattalálkozót az érintett csapat 55:0-ra elveszti. 

7. Nevezési határidő: 2017.november 22. (Szerda) 



8. Nevezési díj: 10.000 Ft ÁFA-val.  
 A nevezési díjat a rendező szedi be és a rendezőt illeti.  

Amennyiben egy csapat nevez, de nem jelenik meg, a versenyen, a rendező egyesület kiszámlázza a 
nevezési díjat, melynek be nem fizetése esetén a következő csapatbajnokságon nem indulhat. 

9. Bírói díj: Az egyéni versenyeken alkalmazott díjszabás szerint. 

10. Egyéb: A csapatbajnokság végső helyezettjei az alábbi pontokat kapják a szakosztályi 
pontversenyben. I. hely 20 pont, II. hely 17 pont, III. hely 14 pont, a további helyezési pontok 3 
ponttal csökkenek helyezésenként. 

11. Speciális szabályok: 

a.A versenyzők indokoltan kizárólag csak a verseny orvosának a jóváhagyásával léphetnek vissza, és 
azon a napon már nem birkózhatnak. 

b.Amennyiben elkezdődik a mérkőzés a versenyző elállhat a folytatástól, de ez a versenyző a nap 
folyamán további mérkőzéseket nem vívhat.  

c.A versenyzők a mérlegelésen kizárólag érvényes „versenyezhet” versenyengedély birtokában 
vehetnek részt. 

A verseny elnöke minden versenyző mérlegelését megelőzően, köteles meggyőződni arról, hogy a 
versenyengedély bemutatója rendelkezik érvényes orvosi igazolással és sportolói kártyával. 
Abban az esetben, ha az időjárás miatt nem lehet megrendezni a csapatbajnokságot, az MBSZ 
későbbi időpontot határozhat meg, melyről értesíti az érintett egyesületeket! 

12. Rendező: Abonyi Birkózó Club 


