
FEKETE GYÉMÁNT KUPA  

Grundbirkózó csapatbajnokság 
 

 

 

Korcsoportok:    A korcsoport  1-2. osztály 

        B korcsoport  3-4. osztály 

 Korcsoportonként maximum 7 fő +2 tartalék fő lehet egy csapatban. 

A birkózó sportágban leigazolt versenyzők nem vehetnek részt a küzdelmekben! 

 

Súlycsoportok:  A korcsoport  1-2. osztály 20kg 24kg 28kg 32kg 37kg 43kg +43kg 

                            B korcsoport  3-4. osztály 24kg 28kg 32kg 37kg 43kg 49kg +49kg 

 

 

Verseny lebonyolítása:  A mellékelt versenyszabályzat szerint. A Dorogi Nehézatlétikai Club 

birkózó edzőinek segítségével. 

 

 

Díjazás: A két korcsoportot külön értékeljük az eredményszámításnál. Az első három helyezett 

csapat tagjai érem díjazásban részesülnek. Az első helyezett csapatok tiszteletdíjként kupát 

kapnak. A csapatkapitány testnevelők tiszteletdíjként ajándékkosarat kapnak. 

Eredményhirdetés 2020. március 7. (szombat) A döntőbe jutott versenyzők rövid ujjú pólót 

kapnak ajándékba. Minden résztvevő ebédet igényelhet, amit kérünk előre jelezni! 

 

Költségek: A rendezés költségeit a rendező állja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FEKETE GYÉMÁNT KUPA  

grundbirkózó csapatbajnokság versenyszabályzata 
 

Grundbirkózás: 

 Menetidő 2 perc 

 Kitolás 1 pont 

 Mögékerülés 1 pont 

 Kiemelés 3 másodpercnél rövidebb ideig 1 pont 

 Kiemelés 3 másodpercig: vége a mérkőzésnek 

 Nem csak fiúk szerepelhetnek a versenyen, hanem lányok is 

 Egy csapatnak minimum 4 fővel kell részt vennie a versenyen 

 Amennyiben az egyik csapat nem állít ellenfelet valamelyik súlycsoportban az az 

ellenfél csapatának 1 győzelmet jelent 

 Tilos lábat fogni, csak deréktól felfele 

 Tilos eldobni a másikat 

 Egy versenyző a saját mért súlyában vagy egy súllyal feljebb is versenyezhet 

 Három pont elérése az egyik versenyző által: vége a mérkőzésnek  

 Szándékos szabálytalanság -1 pont 

 

 Két szándékos szabálytalanság esetén, a küzdelmet a vezetőbíró megállítja, és a 

szabálytalankodó fél elveszíti a mérkőzést. 

 Csapatok össze sorsolás a helyszínen fog történni. 

 Egy korcsoportban két csoportot alakítunk ki, körmérkőzés után a két csoport 

 1. küzd az aranyéremért, a két csoport 2. küzd a bronzéremért  

 Éremmérkőzésekre, szombaton kerül sor a fentebb leírt időpontban 

 

 


