A 2018/2019. TANÉVI
BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA®
VERSENYKIÍRÁSA
A Birkózó Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (a továbbiakban: MDSZ) közösen
hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Birkózó Szövetség (a
továbbiakban: MBSZ) rendezi meg.
1.

A verseny célja

 A birkózó sport népszerűsítése.
 Az utánpótlás nevelés és kiválasztás lehetőségeinek bővítése.
 Lehetőséget nyújtani arra, hogy a birkózó diákok eredményesen képviseljék iskolájukat a Diákolimpia ®
versenyrendszerében.
 A tanév „Magyarország Birkózó Diákolimpia® Bajnoka” címének, valamint a további helyezések eldöntése.
 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. A verseny rendezője
A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználati szerződés keretében a Magyar Birkózó Szövetség, Sziget
SC szervezésében kerül megrendezésre.
3. A versenyek helyszíne, időpontja
Diák I. fiú szabadfogás
Helyszín
Időpont

Városi Sportcsarnok (2310 Szigetszentmiklós, Szebeni út 81.)
2018.11.09. (péntek) 10.30

Mérlegelés: 9.00-9.30
Diák Serdülő fiú szabadfogás
Helyszín
Időpont

Városi Sportcsarnok (2310 Szigetszentmiklós, Szebeni út 81.)
2018.11.10. (szombat) 10.30

Mérlegelés: 9.00-9.30
4. Az országos döntő résztvevői
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint
Korcsoport
Diák I. 2005-2006-ban született tanulók
Serdülő fiú
2003-2004-ben született tanulók
Felversenyzés
Minden versenyző csak a saját kor- és súlycsoportjában indulhat!
Korlátozás
Versenyzési engedéllyel rendelkező tanulók esetében:
 a Magyar Birkózó Szövetség versenyzési engedélyével és az abba bejegyzett 6 hónapnál nem régebbi
„Versenyezhet” sportorvosi engedéllyel indulhatnak.

Versenyzési engedéllyel nem rendelkező tanulók esetében:
 az iskolájuk által kiállított diákigazolvánnyal, és olyan orvosi igazolással, amelyben az alábbi bejegyzés szerepel:
„Diákolimpián birkózás sportágban indulhat, „Alkalmas”.
A helyszínen orvosi vizsgálat után kiadott indulási engedély.
A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyzők nem vehetnek részt a Diákolimpia® országos döntőjén.

Leányversenyzők nem indulhatnak.
Résztvevők
Területi selejtezők
A rendező szervezetek kiírása szerint.
Országos döntő
A területi selejtezőn
 1-3 fő indulása esetén 1-2 fő feljutó,


4-5 fő indulása esetén 3 fő feljutó,



6-9 fő indulása esetén 4 fő feljutó,



10-13 fő indulása esetén 6 fő feljutó,



14-15 fő indulása esetén 7 fő feljutó,



16-18 fő indulása esetén 8 fő feljutó,



19- vagy több fő indulása esetén 10 fő feljutó az országos döntőre.

5. Versenyszámok
Egyéni fiú szabadfogású birkózók részére az alábbi súlycsoportokban.
Diák I.

29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, +85

Serdülő

38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, +85

6. Lebonyolítás
Az országos döntők lebonyolítási rendjéről a területi selejtezőkről továbbjutott versenyzők száma alapján a Magyar
Birkózó Szövetség dönt az MBSZ érvényben lévő szabályai szerint.
A szabályzat az alábbi linken érhető el: http://birkozoszov.hu/docs/2018_UWWszabalyzat-formazott2.pdf
Az országos döntő korcsoportonként egy nap alatt, három szőnyegen kerül megrendezésre.
7. Nevezés
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
A nevezést valamennyi korcsoportban és versenyszámban elektronikus úton, az Magyar Diáksport Szövetség
honlapján kialakított nevezési rendszerben kell megtenni a versenykiírásban rögzített határidőig.
Online nevezési felület: https://nevezes.diakolimpia.hu/
A nevezést kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanára készítheti el.
A nevezés során meg kell adni a versenyző egyesületét és a tervezett súlycsoportot.
Nevezési határidő:
Diák I. 2018.október 12.
Serdülő 2018. november 06.

8. Költségek
A rendezés és díjazás költségeit a rendezők biztosítják.
Az utazás, valamint az egyéb felmerülő költségeket a résztvevők viselik.
9. Igazolások

A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint, az alábbi
kiegészítéssel: Az országos döntőn szükséges bemutatni 4. Az országos döntő résztvevői/Korlátozások pontban
meghatározott dokumentumokat.
10. Díjazás
Versenyszámonként az 1-3. helyezettek éremdíjazásban, az V. helyezettek oklevéldíjazásban részesülnek.
A súlycsoport győztesek tiszteletdíjat vehetnek át.
11. Sportági rendelkezések





Országos döntőkön mérlegelés: minden versenynapon 9.00-9.30-ig a verseny helyszínén, két mérlegen.
A versenyen előforduló vitás esetekben a verseny elnöke dönt.
A birkózó szőnyegen kizárólag versenyző, edző, bíró és ápoló személyzet tartózkodhat. A versenyzők részére biztosított
helyen csak az edző vagy kísérő tartózkodhat.
Minden egyéb kérdésben, amelyre ezen versenykiírás nem tér ki a Magyar Diáksport Szövetség „Versenyszabályzat” és a
Magyar Birkózó Szövetség hatályos szabályzatában meghatározottak szerint kell eljárni.

További Információ:
Simita Zsolt
Magyar Birkózó Szövetség
1146 Budapest Istvánmezei út 1-3.
Tel.: +36-1-460-6848
simitazs@birkozoszov.hu

