2010. évi Felnőtt NBI-es férfi birkózó csapatbajnokság
I. forduló-november 4.
1./ Verseny célja:
A szakosztályok erőviszonyainak felmérése, a sportág technikai fejlődésének megismerése, szakmai
és menedzselési szempontból.
A birkózósport népszerűsítése.
2./ Verseny rendezője:
Csepeli Amatőr Birkózó Iskola
tel.: 36 20/365-8821- Hajdu Imre
3./ Verseny helye:
Dömsödi Sportközpont
Dömsöd, Széchenyi utca 9.
4./ Verseny ideje:
2010.november 4.
Mérlegelés:
Verseny kezdete:

2010.november 4. 14.00-15.00
2010.november.4. 16.00

5./ A fordulóban résztvevő csapatok:

1.CSABI
2.CSEPELI BC
3.FTC
4.UNIVER-KTE
6./ A verseny lebonyolítása:
Súlycsoportok:
55kg-kf, 60kg-szf, 66kg-kf, 74kg-szf, 84kg-kf, 96kg-szf, 120kg-kf
2 szőnyegen 3 fordulóban

1. forduló: 1-2, 3-4
2. forduló: 1-3, 2-4
3. forduló: 1-4, 2-3

Minden további szabály és információ az MBSZ versenykiírásában leírtak szerint.
2010.október 5.

Simita Zolt
szakreferens

Hajdu Imre
CSABI

A felnőtt csapatokat 1993-ban, vagy korábban született, érvényes sportorvosi és
versenyzési engedéllyel rendelkező magyar állampolgárok alkotják, akik 2010. január 31. napján
már az adott klub igazolt versenyzői, (az új leigazolásokra ez nem vonatkozik).
Az 1993-as másodéves kadetok csak a mért súlyukban birkózhatnak.
Egyazon sportoló egy bajnoki szezonban csak egy csapatban szerepelhet.
A külföldi csapatbajnokságban induló magyar versenyzők a hazai csapatbajnokságban
indulhatnak, de csak a saját egyesületük színeiben. ( Ők nem lehetnek vendégjátékosok.)

Külföldi állampolgárok a következő esetekben indulhatnak saját játékosként:
• vagy magyar igazolvánnyal rendelkeznek és az adott klub igazolt versenyzői 2010.
január 31. napján.
•

vagy az Európai Unió tagállamai egyikének állampolgárai,
állandó bejelentett lakással rendelkeznek Magyarországon
(Magyarországi
rezidensek)
az adott klub igazolt versenyzői 2010. január 31. napján ,
(az itt felsorolt 3 feltétel együttes megléte szükséges a nevezéshez)

•

vagy más ország állampolgárai és
érvényes munkavállalási engedéllyel rendelkeznek-, illetve a 2010-2011. tanévre
beiratkozott és tényleges iskolai hallgatók Magyarországon,
állandó bejelentett lakással rendelkeznek Magyarországon
(Magyarországi
rezidensek)
az adott klub igazolt versenyzői 2010. január 31. napján ,
(az itt felsorolt 4 feltétel együttes megléte szükséges a nevezéshez.)

Vendégjátékos:
Vendégjátékosnak az a sportoló minősül, aki
• más klub igazolt versenyzője és rendelkezik saját klubja engedélyével, vagy
• 2010. január 31. után igazolt át az adott klubhoz (vitás esetekben az MBSZ
nyilvántartását kell elfogadni)
• külföldi állampolgár – (idegenlégiós), rendelkeznie kell az MBSZ írásos engedélyével, és
magyar sportorvosi engedéllyel.
• Az a versenyző akit saját klubjában nem szerepeltetnek a csapatbajnokságon és
külföldön sem birkózik,kölcsönadható vendégjátékosnak a szokásos engedélyekkel,de a
kölcsönadó és a kölcsönvevő két csapat esetleges egymás elleni mérkőzésén nem
szerepelhet.
Vendégjátékos szerepeltetése:
- csapatonként az egész versenysorozat alatt mindösszesen csak 3 fő vendégjátékos szerepelhet.
Ezek mindegyike mérlegelhet bármely fordulóban, de egy adott mérkőzésen közülük csak kettő
birkózhat.
- A vendégjátékosok nevezéséről a szövetség külön nyilvántartást vezet, amely a
versenyszínhelyeken, a verseny elnökénél megtekinthető.
- A vendégjátékos nevét és adatait ( születési idejét, azonosító igazolványának számát, állandó
lakóhelye címét) külön lapon, mérlegeléskor, az egyesület adja le a verseny elnökének,melyet a
verseny elnöke Faxon vagy e-mailon továbbít a szövetségbe. Vendégjátékost bármelyik fordulóban
lehet nevezni.
A mérlegelésnél a csapatok 20 fő versenyzőt mérlegelhetnek. Súlyengedmény nincs!

Egy csapatnak minimum 4 súlycsoporttal kell felállnia a csapatmérkőzésre.
A mérlegelt versenyzők egy súlycsoporttal feljebb is birkózhatnak.(kivéve az 1993-ban születettek,
ld. előbb.).
Helyezések megállapítása
Tus győzelem 4:0, technikai tus 4:0 vagy 4:1, pontozásos győzelem 3:0 vagy 3:1, leléptetés 4:0.
Ha valamely csapat nem állít ki versenyzőt egy súlycsoportban, 4:0-val kell jóváírni a másik csapat
javára.
Két csapat mérkőzésének végeredményét a pozitív pontok összege adja 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.
a,/ Az így szerzett „E” pontok összege adja a végső sorrendet. A több „E” pontot szerzett csapat
kerül előrébb.
b,/ A végső sorrend megállapításánál két csapat „E” pontegyenlősége esetén az alábbi
kritériumok döntenek:
- az egymással szemben szerzett több „E” pont
- az így szerzett „E” pontok egyenlősége esetén /1-1/

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 a több technikai fölénnyel megnyert menetek száma dönt, a
többet elért csapat 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.
c, / Három csapat „E” pontjainak egyenlősége esetén az alábbi kritériumok döntenek:
- a vizsgált három csapat mérkőzésein egymással szemben szerzett
„E” pontjainak száma a mérvadó.
Több „E” pontot szerzett csapat kerül előrébb.
- Ha ezek az „E” pontok két csapatnál azonosak,
a két csapatra vonatkozó helyezés megállapítási kritériumok az irányadók.
- A vizsgált három csapat egymással szemben szerzett ”E” pontjainak azonossága esetén,
a b, pontban leírt kritériumok az irányadók. Ha bármely pontban az egyik csapat kiemelhető,
utána már a másik két csapat egymással szembeni eredményei a meghatározóak, szintén a b,
pont alapján.
d,/ Négy csapat „E” pontjainak egyenlősége esetén sorrendjük megállapításánál az alábbi
kritériumok az irányadók:
az egymással szemben szerzett „E” pontok száma, akinek nagyobb az kerül előre.

- ha ez bármely számú csapatnál azonos a b, ill. c, pontokban leírtak szerint kell
sorrendjüket meghatározni.
- A páros mérkőzések oda – visszavágója után az E pontok egyenlősége estén a b.
pontban meghatározottak alapján kell megállapítani a győztest.
Menetidő:
Kötött és szabadfogásban egyaránt a jelenlegi FILA szabályok szerint zajlik a mérkőzés.
Eltérő szabályok: A csapatbajnoki versenysorozat végig kettes bírói rendszerben zajlik. Azaz
a mérkőzést egy vezető bíró és egy szőnyeg elnök vezeti le.
A CSB rendszer fegyelmi szabályzata
A verseny lebonyolítása és tisztasága érdekében szankciókat vezetünk be. A Magyar Birkózó
Szövetség Fegyelmi Szabályzatát a 2010. évi CSB rendszer lebonyolítása során a következő
eltérésekkel kell alkalmazni.
A fegyelmi vétségek:
Kirívó szabálytalanság (verekedés, a terem tárgyainak erőszakos fizikai mozgatása) esetén
versenyből való kizárás és fegyelmi eljárás megindítása, valamint a csapat eredményéből 15 pont
levonása.
Vétségek:
- Versenyző indokolatlan visszalépése
Szankciója: a csapat eredményéből 10 pont levonása.
A CSB rendezéséhez kapcsolódó speciális szabályok:
a) Amennyiben egy versenyző egy fordulóban sérülésre hivatkozva nem áll ki, vagy visszalép, azon
a napon már nem birkózhat többet.
b) A versenyzők indokoltan kizárólag csak a verseny orvosának a jóváhagyásával léphetnek
vissza.

