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A verseny célja: 

A Magyar Honvédség személyi állományának, a Honvéd Sportegyesületek tagjainak, illetve 

a Katona Suli programban résztvevő iskolák diákjainak a katonai közelharcban szerzett 

ismereteinek, jártasságának megmérettetése, versenyzési lehetőség biztosítása. 

 

A verseny ideje: 

2018. február 22. csütörtök 

 

A verseny helye: 

MH Altiszti Akadémia, Sportobjektum, Szentendre 

 

A verseny szervezője: 

Szentendrei Kinizsi Honvéd SE (SZKHSE), Birkózó és Katonai Küzdősport szakosztály 

MH Altiszti Akadémia, Katonai Testnevelési és Közelharc Módszertani részleg 

 

A verseny igazgatója: 

Vura Zsolt SZKHSE elnök 

 

A verseny fővédnöke: 

Simicskó István, Magyarország honvédelmi minisztere (felkérve) 

 

A verseny védnöke: 

 Bozó Tibor dandártábornok, MH Altiszti Akadémia, parancsnok  

 

A verseny díszvendége: 

 Furkó Kálmán nyugállományú ezredes 

 

Nevezési határidő: 

Előzetes nevezés, regisztráció: 2018. február 19. (kérjük, hogy a nevezéssel egyidejűleg az 

étkezési és szállásigények is kerüljenek pontosításra. Étkezést csak élelmezési átjelentő 

illetve előzetes megrendelésen alapuló helyszíni fizetés útján tudunk biztosítani!) 

 

Nevezési cím: 

e-mail: zagyva.sandor84@gmail.com 

MH outlook rendszerében: Zagyva Sándor főhadnagy 

Fax: 02-52-1059 

Tel.: 06/30-99-00-962 

 

Nevezési díj: 

Nincs  

 

A versenybíróság elnöke, egyben a verseny főbírója: 

Dr. Eleki Zoltán ezredes, judo mester, MJSZ, Bíró Biz. igazgató. 
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A verseny bírái: 

Bagi László nyá ezredes 

Tar László őrnagy 

Tar József őrnagy 

Lázár Tibor őrnagy 

Zagyva Sándor főhadnagy 

Ferenczi István hadnagy 

Krizsán Szabolcs hadnagy 

Tar Tamás törzsőrmester 

Gulyás Zsolt őrmester 

 

Versenyiroda: 

Molnár Károly őrnagy 

Zagyva Sándor főhadnagy 

 

Verseny leírása, versenyszámok: 

Kiskesztyűs viadal 

Kesztyűs viadal 

Földharc 

 

Részvételi feltételek: 

Orvosi alkalmassági igazolás (csapatorvosi igazolás, iskola orvos)  

Állománykategória igazolása (szolgálati igazolvány) 

Javasolt a baleseti, sportbaleseti biztosítás 

 

Ruházat: 

Lásd az adott versenyszámnál meghatározott öltözetet. 

 

Díjazás: 
I. – III. helyezettek : érem, oklevél 

 

Különdíjak: 

Legharcosabb, legtechnikásabb versenyzők és a legeredményesebb csapat számára. 

 

Verseny programja: 

0730 – 0900 regisztráció, mérlegelés, orvosi vizsgálat, bírói értekezlet 

0900 – 0915 technikai értekezlet, sorsolás 

0930 ünnepélyes megnyitó 

0945 versenyek 

1530 eredményhirdetés 
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Versenyszámok: 
 

 Kiskesztyűs viadal 

 Kesztyűs viadal 

 Földharc 
 

 

 

Kiskesztyűs Viadal 
 

1. A versenyruházat a HM és MH állományának gyakorló nadrág, öv, póló (fém nélküli 

öv), a Honvéd sportegyesületek tagjainak és a Katona Sulisok számára Gi vagy más 

sport ruházat engedélyezett.  

Védőfelszerelés: amatőr MMA kesztyű, fogvédő, lágyékvédő, lábfejvédő, lábszárvédő 

használata kötelező. Fejvédő használata megengedett. A mindenkori versenykiírás a 

mérvadó. 

 

2. Javasolt menetidő 1×4 perc (a versenykiírás nem ragaszkodik szigorúan csak ehhez a 

menetidőhöz, a mérkőzés menetidejét a versenykiírás szabályozza.) 

 

Korosztályok és súlycsoportok: 

Diák férfi 

 

Diák korosztály: 15 - 16 év -62 kg 70 kg, 78 kg, 85 kg, +90 kg, 

Diák korosztály: 17-18 év - -62 kg 70 kg, 78 kg, 85 kg, +90 kg 

 

Diák női 

 

Diák korosztály: 15 - 16 év - 50 kg, -60 kg, +60 kg. 

Diák korosztály: 17-18 év - - 50 kg, -60 kg, +60 kg. 

 

Férfi 

Felnőtt korosztály: 18 - 35 év - 69 kg, 75 kg, 82 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg. 

Senior korosztály:  36év - - 69 kg, 75 kg, 82 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg. 

 

Női 

Felnőtt korosztály: 18 - 35 év - 50 kg, -60 kg, +60 kg. 

Senior korosztály:. 36év - - 50 kg, -60 kg, +60 kg. 

 

3. Szabályos technikák. Teljes erejű köríves rúgás fejre. 

Teljes erejű ütések és rúgások testre beleértve a könyök- és térd technikákat is, akár 

ráfogással (természetesen csak 5 másodperc erejéig) a tiltott felületeket kivéve bárhová. 

Továbbá: dobások, lerántások, fojtások, feszítések állva és a földön is. A földre került 

ellenfél testre végrehajtott ütéstechnikákkal való támadása engedélyezett álló helyzetből. 

(A földön fekvés ténye: az egész test három ponton való érintkezése a talajjal). 
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A földre került küzdő védekezhet az álló helyzetből őt támadó fél technikái ellen, illetve el-

lentámadást kezdeményezhet. Amennyiben mindkét küzdő a földre került, testre végrehajtott üté-

sekkel és rúgásokkal kölcsönösen támadhatják egymást. Állásban a fogás, fogáskeresés, összeka-

paszkodás 5 másodpercig szabályos. Ez idő alatt szabályos ütés- és rúgás technikák alkalmazhatók. 

5 másodperc után a vezetőbíró szétválasztja a küzdőket. Földharc: passzivitás esetén, illetve 30 má-

sodperc letelte után a vezetőbíró felállítja a versenyzőket. A küzdőtéren belül szabályosan megkez-

dett, de a küzdőtéren kívül véget érő szabályos technika esetén a küzdőket, illetve az akciót nem 

szabad leállítani. Kivételt képeznek ez alól: a küzdők egymás testi épségét veszélyeztetik, a beren-

dezési tárgyak, illetve egyéb eszközök épsége kerül veszélybe. 

 

4. Nem támadható felületek (ütéssel, rúgással). Gerinc, kulcscsont, torok, nyak, tarkó, 

lágyék, térd. 

 

5. Nem megengedett technikák.  

- A fej támadása bármilyen ütés-, rúgás technikával (a köríves rúgás kivételével), ejtő 

könyökütés bármilyen felületre, harapás, karmolás. A tiltott felületek szándékos támadása még 

védekezésképpen sem megengedett.  

- Vak technikák használata.  

- Tilos a feszítések, fojtások rángatás-, rántás- vagy ütés-szerű kivitelezése. Tilos az ízületi 

hajlásszöggel ellentétes irányban végrehajtott dobás. 

 

6. Rászámolás.  

A rászámolásról a küzdelmet vezető bíró dönt. Egy meneten belül legfeljebb egy rászámolás 

lehet, és a vezető bíró bármikor beszüntetheti a küzdelmet, amennyiben a versenyző testi épségét 

veszélyben látja. Egy rászámolás 4 ponttal büntetendő. 

 

7. Büntetések.  

Az első alkalommal végrehajtott szabálytalan technika esetén az ellenfél 2 pontot kap. A 

második alkalommal végrehajtott szabálytalan technika esetén az ellenfél 4 pontot kap.  Harmadik 

szabálytalan technikánál leléptetés. 

 

8. Leléptetés, kizárás.  

Tiltott technikák szándékos használata, azonnali leléptetést von maga után. Passzív 

küzdelem során figyelmeztetést követően a passzívan küzdő fél leléptetése alkalmazható. A 

versenyző a szólítástól számított 60 másodpercen belül nem jelenik meg a küzdőtérnél, készen a 

küzdelemre. A versenyző részéről illetéktelen lép a küzdőtérre. Az edző az oldalvonalról irányítja a 

versenyzőt. Sportszerűtlen megnyilvánulás. Sportszerűtlen magatartás a páston. 

 

9. Pontozás.  

Megfelelő technikával kivitelezett rúgás fejre: 2 pont. Megfelelő technikával kivitelezett 

ütés vagy rúgás testre: 1 pont. Kis ívű dobás, lábsöprés, ledöntés, lerántás: 1 pont. Nagy ívű dobás:2 

pont. Akcióból, megfelelő ütemben végrehajtott földre vitel, ütés technikával kombinálva (nem 

szükséges a küzdelem földön történő folytatása): 3 pont. Minden további földharc technika a 

földharc szabályrendszer pontozása szerint értékelendő. 

 

10. Bíráskodás.  

Négy bíró bíráskodik minden egyes páston (egy vezetőbíró és három oldalbíró). Négy 

bíróból egy elég a szabálytalanság megítéléséhez. A felelősség a vezetőbíróé kivéve súlyos  – általa 

nem észlelt  – sérülés esetén. Felszólítására a bírók egyszerre jeleznek, kivéve szabálytalanság 

esetén, ezt a bekövetkezés pillanatától jelezni kell annak a bírónak, aki elsőnek észlelte a 

szabálytalanságot (esetleg sérülést). 
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A segéd- (sarok-) bírók feladata súlyos szabálytalanság esetén azonnali jelzés 

(hangjelzéssel). Az oldalbírók a pontozáshoz a számlálót (piros, illetve fehér zászlóval ellátott 

pontozógépet) használnak. Döntetlen eredmény esetében hosszabbítás lehetséges (1 perc). Ilyenkor 

az addigi eredmény rögzítése után a számlálók lenullázásra kerülnek, majd újra indul a küzdelem. 

Másodszori döntetlen nem lehetséges, ezért a vezetőbíró a végeredmény kihirdetése előtt összehívja 

a pontozóbírókat, akiket újabb döntetlen esetében már döntési kényszer terhel, megbeszélés alapján 

mindenképp döntést kell hozniuk. 

 

11. Győzelem ténye.  

Ha az ellenfél bármilyen módon feladja a küzdelmet (ideértve a kiütést is). Döntő fölény 

(technikai K.O.)  – a vezetőbíró hatásköre. Feladás törölköző bedobásával (a jelzést csak a 

versenyző edzője teheti meg). Orvos leállítja a küzdelmet. A vezetőbíró leállítja a mérkőzést. Az idő 

lejártával bírói döntéssel. 

 

 

Kesztyűs viadal 
 

1. A versenyruházat a HM és MH állományának gyakorló nadrág, öv, póló (fém nélküli 

öv), a Honvéd sportegyesületek tagjainak és a Katona Sulisok számára Gi vagy más 

sport ruházat engedélyezett.  

Védőfelszerelés: fogvédő, lágyékvédő, kesztyű, lábfejvédő, fejvédő használata kötelező. 

Sípcsontvédő használata kötelező. 

 

2. Menetidő 2*2 perc 1 perces szünetekkel. A mérkőzés menetidejét a versenykiírás ettől 

eltérően is szabályozhatja. 

 

Korosztályok és súlycsoportok: 

Diák férfi 

 

Diák korosztály: 15 - 16 év -62 kg 70 kg, 78 kg, 85 kg, +90 kg, 

Diák korosztály: 17-18 év - -62 kg 70 kg, 78 kg, 85 kg, +90 kg,  

 

Diák női 

 

Diák korosztály: 15 - 16 év - 50 kg, -60 kg, +60 kg. 

Diák korosztály. 17-18 év - - 50 kg, -60 kg, +60 kg. 

 

Férfi 

Felnőtt korosztály: 18 - 35 év - 69 kg, 75 kg, 82 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg. 

Senior korosztály:. 36év - - 69 kg, 75 kg, 82 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg. 

 

Női 

Felnőtt korosztály: 18 - 35 év - 50 kg, -60 kg, +60 kg. 

Senior korosztály:. 36év - - 50 kg, -60 kg, +60 kg. 

 

 
3. Szabályos technikák.  

Teljes erejű ütések fejre és testre: egyenes,- horog,-csapott,- felütés. 

Teljes erejű rúgások fejre: köríves, fordított köríves (sarok) rúgás, fordulásos rúgások, 

ugró rúgások. 

Teljes erejű rúgások testre: egyenes rúgás, köríves rúgás, oldalsó rúgás, térd rúgás 

ráfogásból. 

Szabályos technikák továbbá: dobások, lerántások, fojtások, feszítések állva és a földön 



7 

 

is. A földre került ellenfél testére végrehajtott egy szabályos ütés technika engedélyezett 

álló helyzetből. (A földön fekvés ténye: az egész test három ponton való érintkezése a 

talajjal). A földre került küzdő természetesen védekezhet az álló helyzetből őt támadó fél 

technikái ellen, illetve ellentámadást kezdeményezhet. Abban az esetben, ha mindkét 

küzdő fél a földre került, támadhatják egymást ütéssel, testen a tiltott felületek 

kivételével. Állásban a fogás, fogáskeresés, összekapaszkodás 5 másodpercig szabályos. 

Ez idő alatt szabályos ütés- és rúgás technikák alkalmazhatók. 5 másodperc után a 

vezetőbíró szétválasztja a küzdőket. Földharc. Passzivitás esetén, illetve 30 másodperc 

letelte után a vezetőbíró felálltja a versenyzőket. A küzdőtéren belül szabályosan 

megkezdett, de a küzdőtéren kívül véget ért szabályos technika esetén a küzdőket, illetve 

az akciót nem szabad leállítani, kivételt képez ez alól, ha a küzdők egymás vagy a 

környezet testi épségét veszélyeztetik. 

 

4. Nem támadható felületek (ütéssel, rúgással): gerinc, kulcscsont, torok, nyak, tarkó, 

lágyék, térd. 

 

5. Nem megengedett technikák.  

- Könyök ütés fejre, egyenes rúgás, térd rúgás, kakato geri fejre. 

- Vak technikák használata.  

- Tilos a feszítések, fojtások rángatás-, rántás- vagy ütés-szerű kivitelezése. Tilos az ízületi 

hajlásszöggel ellentétes irányban végrehajtott dobás. 

 

6. Rászámolás.  

Megegyezik a kiskesztyűs viadalnál a 6. pontban leírtakkal. 

 

7. Büntetések.  

Megegyezik a kiskesztyűs viadalnál a 7. pontban leírtakkal. 

 

8. Leléptetés, kizárás.  

Tiltott technikák szándékos használata esetén. A versenyző a szólítástól számított 60 

másodpercen belül nem jelenik meg a küzdőtérnél, készen a küzdelemre. A versenyző részéről 

illetéktelen lép a küzdőtérre. Az edző az oldalvonalról irányítja a versenyzőt. Sportszerűtlen 

megnyilvánulás hivatalos személlyel szemben. Sportszerűtlen magatartás a páston. 

 

9. Pontozás.  

Megegyezik a kiskesztyűs viadalnál a 9. pontban leírtakkal. 

 

10. Bíráskodás.  

Megegyezik a kiskesztyűs viadalnál a 10. pontban leírtakkal. 

 

11. Győzelem ténye.  

Megegyezik a kiskesztyűs viadalnál a 11. pontban leírtakkal. 
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Földharc versenyszám 

 
 

A versenyek direkt kieséses rendszerben zajlanak. 

A versenyzők párokat alkotnak a mérlegelés során kisorsolt sorszámaik sorrendjében, a 

legkisebbtől a legnagyobb szám felé haladva, azaz az 1-es mérkőzik a 2-essel, a 3-as a 4-es ellen. A 

küzdelmek direkt kieséses rendszerben zajlanak vigaszágas rendszerben, ahol a vigaszágra a 

döntőbe jutott versenyzők korábbi ellenfelei kerülnek.  

Csak a döntőbe jutott versenyzők korábbi ellenfelei kerülhetnek a vigaszágra. A vigaszág 

küzdelmei a döntőbe jutott versenyzők két ágán futnak, ahol az első fordulóban legyőzött versenyző 

küzd a második fordulóban legyőzöttel és így tovább az elődöntő veszteséig.  

A két vigaszági mérkőzés győztesei a bronz medálért küzdenek.  

Megjegyzés: Amennyiben a versenyzők sorrendje nem meghatározható a fenti kritériumok 

alapján, akkor a sorrend méltányosság alapján kerül meghatározásra. 

Amennyiben egy kategóriában kevesebb, mint 6 versenyző van, akkor minden versenyző 

megküzd egymással. A rangsort az elért győzelem határozza meg. Döntetlen esetén, a 

klasszifikációs pontok tesznek különbséget, és ha még mindig döntetlenre állnak, akkor a két 

versenyző mérkőzésének a győztese a másik előtt kerül rangsorolásra. 

 

 

1. Pást 

A pást minimum 7*7m -10*10m közötti négyzet alakú versenyterület (tatami vagy puzzle-s 

szőnyeg). 

 

2. Ruházat, jelzés 

A HM és MH állományának gyakorló alsót, vagy Gi alsót és katonai pólót vagy passzos 

pólót viselhetnek. A Honvéd sportegyesületek tagjainak és a Katona Sulisok számára Gi vagy más 

sport ruházat engedélyezett.  

A versenyzőket jelző színek a piros és a fehér. A piros versenyző övébe piros szalagot 

fűzünk, a fehér versenyző az, akinek nincs piros szalagja. Fogvédő, lágyékvédő, fémbetét nélküli 

ízületvédő, fülvédő használható. 

 

3. Bírók, segítő személyzet 
A küzdelmet a vezetőbíró vezeti, akinek az egyik csuklójára piros szalag van kötve. Ha ezzel 

mutatja a pontokat, akkor azt a piros versenyző érte el, ha a másikkal, akkor a fehér. A pást asztalnál 

van az ellenőrbíró, aki ellenőrzi a vezetőbíró és a kijelző kezelő munkáját egyaránt.  

 

 

4. Korosztályok, súlycsoportok: 

A korosztályok megállapításánál a születési év számít, a verseny éve és a születési év között 

különbség alapján lehet kiszámolni azt, hogy ki melyik korosztályba tartozik. Ez azt jelenti, hogy 

naptári évben senki sem vált korosztályt, az év elején ugyanabban van, mint az év végén. A nők a 

férfiaktól külön küzdenek. 

 

Korosztályok és súlycsoportok 

Diák férfi 

 

Diák korosztály: 15 - 16 év -62 kg 70 kg, 78 kg, 85 kg, +90 kg,  

Diák korosztály: 17-18 év - -62 kg 70 kg, 78 kg, 85 kg, +90 kg, 

 

Diák női 



9 

 

 

Diák korosztály: 15 - 16 év - 50 kg, -60 kg, +60 kg. 

Diák korosztály: 17-18 év - - 50 kg, -60 kg, +60 kg. 

 

Férfi 

Felnőtt korosztály: 18 - 35 év - 69 kg, 75 kg, 82 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg. 

Senior korosztály:. 36év - - 69 kg, 75 kg, 82 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg. 

 

Női 

Felnőtt korosztály: 18 - 35 év - 50 kg, -60 kg, +60 kg. 

Senior korosztály:. 36év - - 50 kg, -60 kg, +60 kg. 

 

 

5. Menetek száma 

Egy menet van, ha itt nincs döntés (egyenlő a pont, nincs kopogás stb.), akkor van csak 

 hosszabbítás (1 perc). 

 

 Menet idő 

Felnőtt korosztály: . . 4 perc . . (+ 1 perc) 

Senior korosztályok: .3 perc . . (+ 1 perc) 

Diák korosztályok: 3 perc . . (+ 1 perc) 

 

 

6. Indulási pozíció 

A katonai földharc küzdelem állásból indul és bármilyen újrakezdésnél állásból folytatódik. 

 

7. Győzelem 

A katonai földharc küzdelemben a mérkőzés megnyerhető feladással (az ellenfél lekopogja), 

technikai fölénnyel (20 pontos különbséggel), pontozással és az ellenfél leléptetésével. Győzelem 

az is, ha kopogás hiányában - amely akadályozva van lefogás vagy eszméletvesztés miatt - a 

vezetőbíró megállítja a mérkőzést a sérülés elkerülése végett. A hosszabbítás során az a versenyző 

nyer aki értékelhető akciót hajt végre( földreviteli technika, leszorítás, kopogtatás). Ha a 

hosszabbításban nincs értékelhető akció, akkor bírói döntéssel hirdetik ki a győztest.(aktívabb 

versenyzőt) 

 

 

 

 

8. Technika korlátozások: 

- Tiltott az ellenfél földről felemelése után a földhöz ütése. 

- Tiltott a torok, a gerinc, a lágyék támadása ütéssel, rúgással, a torok, lágyék nyomása, 

markolása. 

- Tiltott a csípés, harapás, karmolás, hajhúzás, fejelés. 

- Tiltott a kéz- és lábujjak feszítése, csavarása. 

- Tiltott a gerinc hátra feszítése 

- A fojtásokat, feszítéseket nem szabad hirtelen mozdulattal rántani, időt kell adni a leko-

pogásra. 

- Az ellenfél arcába (szemébe, orrába, szájába stb.) nyúlni tilos. 

- Ugyancsak tilos az ellenfél száját, orrát befogni. 

- Sportszerűtlen viselkedés 
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9. A földharc mérkőzés során pontot három esetben lehet szerezni: 

a) Akcióért a kezdeményezőnek, a technika végrehajtójának, 

b) Reakcióért a hátrányos helyzetből kikerülésért a technika végrehajtójának, 

c) Büntetésért az ellenfélnek. 

 

 

a) Akció pont: 1 - 4 pont adható három területen: 

I. dobásokért, földrevitelekért: 

 Ippon értékű dobás: 3 pont 

 Tiszta, nagyívű dobás: 2 pont 

 Minden egyéb (akár részleges) földrevitel 1 pont, ha az ellenfél ugrik guard-ba 

azért nem jár pont. 

II. kontroll (teljes ellenőrzési) pozíció megszerzésért: 

 a bíró 3 másodperc után adja meg a pontot 

 a pozíciót elérő térdei az ellenfél egyik oldalán vagy valamelyik térde az ellenfél 

mellkasán van: 2 pont 

 kétoldalas (mount), a két térd más és más oldalon éri a talajt: 3 pont 

Ezek a pontszámok, ha az ellenfél szemben, vagy oldalt van, abban az esetben pedig, ha 

a háta van a pozíciót elérő felé, 1 ponttal magasabb a pontszám (pl. back mount 4 pont) 

A kontroll pozíció megszerzéséhez nem feltétlenül szükséges az ellenfélnek a hátán 

feküdnie, pl. 4 pontos kontroll pozíció érhető el oldalt fekve is hátsó háromszög fojtással, és 

sarok beakasztással. 

 

III. kontroll pozíció megtartásáért (leszorítás): 

 A leszorítás ténye akkor áll fenn, ha a pozíciót tartó versenyző felül van, két tér-

de érinti a talajt, egyik lába sincs befogva, mellkasát az ellenfélhez szorítva tart-

ja. 

 A pozíció tartásáért 10 másodpercenként 1 pont jár. A pozíció tartást jelzi a veze-

tőbíró, az időmérő pedig a kijelzőn mutatja a leszorítás idejét 

 Ha elérjük a 2 pontot (20mp.), ki kell engedni az ellenfelet és középütt állásból 

folytatni. 

 ”Csiki – csuki” tilalma: Egy pontkör esetén csak egy alkalommal adható 2, 3, 4 

pont kontroll pozíció megszerzéséért és pont a leszorításért. Ha az ellenfél pon-

tot szerez, vagy leszorítás után felállnak, akkor kezdődik újabb kör és újra lehet 

pontokat szerezni.  

 

b) Reakció pont: 1 pont adható, ha kiszabadulunk olyan kontroll pozícióból, amelyért az 

ellenfelünk kapott pontot. 

 

 

c) Büntető pont: 

 Amennyiben passzivitást ítél meg a vezetőbíró, kötelessége figyelmeztetni az érintett 

versenyzőt. A második figyelmeztetés után büntető pontot kap az ellenfél (1 pont), 

míg a harmadik figyelmeztetés után az érintett versenyzőt lelépteteti. 

 Figyelmeztetés, büntető pont (1 pont) illetve leléptetéses büntetés adható tiltott tech-

nikák alkalmazásáért. Az intés súlyosságát a vezetőbíró határozza meg. (pl. újfe-

szítés, figyelmeztetés és büntető pont, gerinc feszítése hátra, leléptetés). 
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Általános információk: 

 

Mérlegelés: 

A mérlegelést a verseny napján, egy a versenyhelyszín közelében kell lefolytatni. A 

mérlegelés helyszínén a versenyzők, edzők, mérkőzésvezető bírók, egészségügyi személyzet és a 

hivatalos mérlegelő személyzet tartózkodhat. Nem engedélyezhető a mérlegelés egyetlen versenyző 

számára sem, aki nem esett át az egészségügyi vizsgálaton, az adott versenyre vonatkozó 

versenyprogramban megjelölt határidőn belül. 

A sportolóknak be kell mutatniuk a csapat orvosi engedélyt és a katonai igazolványt a 

mérlegelés felügyeletére kinevezett mérkőzésvezető bírónak. 

 

  Sorszámhúzás: 

Miután egy versenyző megméredzkedett és a mérésért felelős személy megjelölte a 

versenyző súlyát az erre szolgáló listán, a versenyző egy sorszámot húz, amely meghatározza a 

csoportban való pozícióját. A mérésért felelős személy feljegyzi a húzott számot a mérlegelési 

listán. A sorszámhúzás a mérlegelés mellett történik a mérleg mellett, kézi módon. 

 

 

Szentendre, 2018. 01.10. 

 

 

 

 

Eredményes és sportszerű versenyzést kívánunk! 
 

 

 

 

Vura Zsolt Zagyva Sándor 

      sk.   sk. 
SZKHSE   elnök Birkózó és Katonai Küzdősport 

szakosztály vezető 

 

 

 

 

 

 


