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Strandbirkózó Országos Bajnoki Sorozat 
II.Állomás 

Rendező 
Soltvadkerti T.E. Szakosztály 
Magyar Birkózók Szövetsége 

 

Időpont 

2022. július 24. (vasárnap)  
U14 12-14 évesek: 10:30 
U18 15-18 évesek: 13:30 

Felnőtt 18. év vagy annál idősebb: 16:00 

 

Helyszín Siófok Plázs, 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. 

 

Mérlegelés 

Orvosi vizsgálat és mérlegelés: 2022. július 24,  
U14: 08:30-09:00 

U18 és felnőtt: 12:00-12:30 
A mérlegelő bíró, a mérlegelés alatt, köteles meggyőződni arról, hogy a versenyengedély 

bemutatója, rendelkezik érvényes orvosi igazolással és sportolói kártyával!                 
A versenyengedély helyszíni bemutatása kötelező! 

Külföldi állampolgár, útlevéllel indulhat, csak az U14 és U18-as korosztályban! 
Más sportág versenyzője sportága érvényes versenyengedélyével és bejegyzett 

érvényes sportorvosi pecsétjével. 

 

Koronavírus  

Magyar Birkózók Szövetsége versenyein 2022. március 7-től a versenyeken 
résztvevőknek (versenyzők, edzők, kisérők, nézők,) nem lesz kötelező a 

védettségi (oltási) igazolvány a PCR teszt, valamint a maszk használata. A Magyar 
Birkózók Szövetsége továbbra is javasolja versenyein a maszk használatát, valamint a 

megfelelő higiénia betartását. 

 

Súlycsoportok 

 U14: 35-45-55-+55 kg, Lányok is indulhatnak a mért súlyukban!                                 

U18 fiú: 60-70-80-+80 kg, U18 leány: 50-60-+60 kg                                                              

Felnőtt férfi: 70-80-90-+90 kg, Felnőtt női: 50-60-70-+70 kg                                      

Amatőr kategória: Nyílt 
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Korosztály 

U14 12-14. évesek: (2008-2010-ben születettek) Külföldi állampolgárok útlevéllel! 
U18 15-18. évesek: (2007-2004-ben születettek) Külföldi állampolgárok útlevéllel! 

Felnőtt 18 éves vagy annál idősebb: (2004-ben és előtte születettek) 
Az indulás feltétele: Magyar állampolgárság, érvényes versenyengedély és 

bejegyzett, „versenyezhet” sportorvosi pecsét, valamint a helyszíni orvosi vizsgálat. 
Ezen kívül a központi kiírásban leírtak szerint lehet részt venni a versenyen! 

 

Nevezés 
Határidő: 

2022.06.29. 
Versenyzők nevezése: 

www.adatbank.birkozoszov.hu 

Nevezési díj:  
2.000,-Ft/fő??? 

(+belépő) 

Figyelem: A nevezéseket csak a www.adatbank.birkozoszov.hu keresztül fogadjuk el! 
Nevezési határidő mindig a versenyt megelőző szerda éjfél, aki addig nem nevezi,  

be a versenyzőit nem indulhat.   
Abban az esetben, ha még nincsen érvényes orvosija a versenyzőnek a nevezési idő lejártáig, akkor 

azt a versenyzőt a feksz@birkozoszov.hu email címre kell benevezni,  
szintén szerda éjfélig!  

 

Lebonyolítás 

Menetidő: 1 x 3 perc (minden korcsoportban) 
Súlycsoportonként 1-5 fő: körmérkőzés. 

Súlycsoportonként 6 vagy 7 fő UWW Nordic lebonyolítás. 
Súlycsoportonként 8 főtől pedig dupla vigaszágas lebonyolítással kerül 

megrendezésre. 
A versenyek a nevezők számától függően kettő vagy három küzdőtéren 

kerülnek lebonyolításra. 
A helyezések megállapítása a központi kiírásban leírtak szerint történik! 

 

Díjazás 

Korosztályonként, a súlycsoportok 1-3 helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 
Felnőtt és U18-as korosztályban az Országos Bajnokság három 

versenysorozatból áll. 
 

1. állomás: július 2. 6230 Soltvadkert, Vadkerti-Tó és Strandfürdő 
2. állomás: július 24. Siófok Plázs, 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. 

3. állomás: (döntő) augusztus 27. Lupa Beach, Budakalász 
 

A sorozaton résztvevő felnőtt versenyzők pontokat kapnak állomásonként, 
melyek a következők: 

 
Soltvadkert július 2-án és Siófok július 24-én: 
1. hely 12 pont, 2. hely 10 pont, 3. hely 8 pont, 

4. hely 6 pont, 5. hely 4 pont, 6. hely 2 pont. 
 

Lupa Beach augusztus 21-én: 
1. hely 18 pont, 2. hely 15 pont, 3. hely 12 pont, 

4. hely 9 pont, 5. hely 6 pont, 6. hely 3 pont. 
 

Felnőtt és U18-as korosztályban a sorozat 3. állomásán az eredmények 
összesítésre kerülnek és kialakulnak a végleges Magyar-bajnoki helyezések, 

ahol súlycsoportonként az 1-3. helyezettek. Felnőtt korosztályban 
pénzdíjazásban részesülnek a következők szerint. 

 
A helyezések kiszámításánál pontegyenlőség esetén a döntőben mért kisebb 
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súlyú versenyző javára dől el a helyezés. 
 

I. hely: 100.000.-Ft II. hely: 60.000.-Ft III. hely: 40.000.-Ft 
 

A felnőtt és U18-as korosztályban a végleges összesített helyezések alapján az 
egyesületek olimpiai pontot kapnak. 

 

Egyéb 

Az edzőknek és a versenyzőknek nem kell strandbelépőt fizetni,  
a bejáratnál vehetik át az ingyenes karszalagot! 

Ruházat: 
Férfiak: Bármilyen fürdőnadrág vagy rövidnadrág,  

melyen nincsen zseb, zipzár és gomb. 
Nők: Bármilyen egyrészes, vagy kétrészes fürdőruha,  

melyen nincsen zseb, zipzár és gomb. 
A versenyen előforduló vitás esetekben a verseny elnöke dönt. A rendezőség a verseny 
helyszínén elvesztett tárgyakért felelősséget nem vállal. Kérjük a résztvevőket, hogy 
ügyeljenek a sportemberhez méltó magatartás, valamint a higiénia alapvető szabályainak 
betartására! A birkózó szőnyegen kizárólag versenyzők, edzők, bírók és ápoló személyzet 
tartózkodhat! A versenyzők részére biztosított helyen csak az edző vagy kísérő 
tartózkodhat.  

A verseny helyszínén: SZIGORÚAN TILOS: 
- az ALKOHOLFOGYASZTÁS, 
- a SNÜSSZ HASZNÁLATA e s a DOHÁNYZÁS! 

Minden más egyéb információt az MBSZ központi kiírása 

tartalmazza!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


