
  
 

 

 



  
 

 

2016/2017. TANÉVI 
GRAPPLING DIÁKOLIMPIA® 

A Grappling Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ) közösen 
hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Birkózó Szövetség megbízásából 
Magyar Grappling és MMA Szövetség rendezi meg.” 

1. A bajnokság célja 

 A grappling sport népszerűsítése a köznevelési intézmények tanulói és pedagógusai körében.  

 A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése.  

 Lehetőséget nyújtani arra, hogy a grappling sportággal foglalkozó diákok eredményesen képviseljék iskolájukat 
diákolimpiai versenyeken. 

 A tanév „Magyarország Grappling Diákolimpia® Bajnoka” címének, valamint a további helyezések eldöntése az egyéni- 
és csapatversenyen. 

 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 21. §-a alapján a felvételi eljárás során 
Diákolimpia® országos döntőn elért legalább 3. helyezetteknek járó 10 többlet pont jogosultjainak meghatározása. 

2. Az országos döntő rendezője 

A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a Magyar Birkózó Szövetség megbízásából a Magyar 
Grappling és MMA Szövetség szervezésében kerül megrendezésre. 

3. Az országos döntő ideje és helyszíne 

Az országos döntő időpontja: 2017. május 27. (szombat) 
Az országos döntő helyszíne: Kecel Városi Sportcsarnok (6237 Kecel, Szabadság tér 17.) 

4. A versenyek résztvevők 

A Magyar Diáksport Szövetség 2016/2017. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok 5. pontja” szerint 

Korcsoportok 

- ifjúsági 1 (U13, U14)  2004-2003-ban születettek   

- ifjúsági 2 (U15, U16)   2002-2001-ben születettek 

- junior  (U17, U18, U19)   2000-1999-1998-ban születettek 

Felversenyzés 

Alacsonyabb korcsoportú tanuló felversenyezhet egy korcsoporttal feljebb és versenyezhet saját korcsoportjában is, 
azonban egy tanuló kategóriánként csak egy korcsoportban indulhat. 
Minden versenyző csak a nevezett kategóriában indulhat. 

Résztvevők 

A köznevelési intézmények azon tanulói, akik a megadott nevezési határidőik nevezéssel rendelkeznek.   

5. Versenyszámok, kategóriák 

 Leányok (Gi és NOGi kategória egyaránt): 

- ifjúsági 1 (U13, U14) súlycsoportok:  30,35, 40, 45, 50, 55, 60, 60+ 
- ifjúsági 2 (U15, U16) súlycsoportok:  35, 40, 45, 50, 55, 60, 60, 65, 65+ 
- junior  (U17, U18, U19) súlycsoportok  45, 50, 55, 60, 60, 65, 70, 75, 75+ 

 Fiúk (Gi és NOGi kategória egyaránt): 

- ifjúsági 1 (U13, U14) súlycsoportok:  35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 75+ 



  
 

 

- ifjúsági 2 (U15, U16)  súlycsoportok:  45, 50, 55, 60, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 85+ 
- junior (U17, U18, U19)  súlycsoportok  55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 95+ 

6. Lebonyolítás 

Az országos döntők lebonyolítási rendjéről a beérkezett nevezések alapján a Global Grappling Egyesület dönt az egyesület 
érvényben lévő szabályai szerint (a szabályzat az alábbi linken érhető el:  

http://globalgrappling.hu/versenyrendszer/visszamerkozeses-rendszerunk/ 

7. Igazolások 

A Magyar Diáksport Szövetség 2016/2017. tanévi Versenykiírás „Általános szabályok 8. pontja” szerint, az alábbi 
kiegészítéssel: 

 A Magyar Diáksport Szövetség által használt elektronikus nevezési lap helyett a jelen versenykiírás mellékletét képező 
nevezési lapot kell használni.  

A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyzők nem vehetnek részt a Diákolimpia® országos döntőjén. 

8. Díjazás 

Az I–III. helyezettek éremdíjazásban részesülnek.  

A I-IV. helyezettek oklevelet vehetnek át. 

9. Nevezés 

A Magyar Diáksport Szövetség 2016/2017. tanévi Versenykiírások „Általános szabályok” 10. pontja szerint az alábbi 
kiegészítéssel: 

Nevezési határidő: 2017. május 24. (szerda) 

 A kitöltött és megfelelő aláírásokkal ellátott nevezési lapot a nevezési határidőig az info@globalgrappling. hu e-mail 
címre kell beküldeni. 

 A nevezési lapon fel kell tüntetni a súlycsoportot. 

Nevezési díj: A diákolimpiákon minden bemérlegelt versenyző után 2000,-Ft/fő (ÁFA-val) 

A nevezési díj a helyszínen fizetendő. 

10. Költségek 

A rendezés és a díjazás költségeit a rendezők biztosítják.  

A részvételi költségeket (utazás, étkezés) a résztvevők viselik. 

11. Sportági rendelkezések 

 Szabályos versenyfelszerelésről mindenki maga gondoskodik. 

 Országos döntőn mérlegelés: minden versenynapon 8.00-9.45-ig a verseny helyszínén két mérlegen. 

 A versenyző csak a nevezett kategóriában (súlycsoport, korcsoport) indulhat 

 Minden, egyéb kérdésben a Global Grappling és MMA Szövetség versenyszabályzata, és a Magyar Diáksport Szövetség 
2016/2017. tanévi Versenykiírások „Általános szabályokban” meghatározottak szerint kell eljárni. 

További Információ: Magyar Grappling Egyesület 

6000 Kecskemét, Sétatér u. 13/A IV/13 
Telefon: (06-30) 206-7078 

E-mail: info@globalgrappling.hu 

http://globalgrappling.hu/versenyrendszer/visszamerkozeses-rendszerunk/

