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A 2021/2022. 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 rendezi 
meg. 

1. A verseny célja  

• A birkózó sport népszerűsítése.  

• A diákok fizikai aktivitásra, rendszeres testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő testmozgás és az egészséges 
életmód népszerűsítése.  

• A tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése, segítve a Magyar Birkózó 
Szövetség utánpótlás-nevelési rendszerét. 

• 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 és 
tagszervezeti szervezésében kerül megrendezésre. 

3. A versenyek helyszíne, időpontja 

Szabadfogású országos döntő 

Diák I. fiú szabadfogás 

Helyszín Orosháza (A pontos helyszín később kerül kijelölésre) 
Időpont 2021.09.24 (péntek) 

Serdülő fiú szabadfogás 

Helyszín Városi Sportház (Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 60.) 
Időpont 2021.09.25 (szombat) 

Diák II. fiú szabadfogás 

Helyszín Abony (A pontos helyszín később kerül kijelölésre) 
Időpont 2021.10.08 (péntek) 
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4. Az országos döntő résztvevői 

Korcsoport 

A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” VII. pontjában meghatározott fiú 
tanulók az alábbi kiegészítéssel: 

Diák II. 2010-2011-ben született tanulók 

 Diák I. 2008-2009-ben született tanulók, 

Serdülő 2006-2007-ben született tanulók 

Felversenyzés 

Minden versenyző csak a saját kor- és súlycsoportjában indulhat! 

Korlátozás 

Versenyzési engedéllyel rendelkező tanulók esetében: 

• Magyar székhelyű iskolában, tanulói jogviszonnyal, MBSZ érvényes versenyzési engedéllyel, érvényes sportolói 
kártyával és 6 hónapnál nem régebbi sportorvosi „versenyezhet” pecséttel rendelkeznek, és a helyszíni orvosi 
vizsgálaton indulási engedélyt kapnak, és akik az indulási jogot kiharcolták. 

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. 

Résztvevők  

Területi selejtezők 

A köznevelési intézmények azon tanulói, akik a megadott nevezési határidőig elektronikus nevezéssel rendelkeznek. 
A rendező szervezetek kiírása szerint. 

Országos döntő 

A területi selejtezőn 

− 1-3 fő indulása esetén 1-2 fő feljutó,  

− 4-6 fő indulása esetén 3 fő feljutó,  

− 7-9 fő indulása esetén 5 fő feljutó,  

− 10-13 fő indulása esetén 7 fő feljutó,  

− 14-15 fő indulása esetén 8 fő feljutó,  

− 16-18 fő indulása esetén 9 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 II. 23, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63,69, +69kg 

Diák I. 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, +85kg 

Serdülő 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, +85kg 
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6. Lebonyolítás 

Területi versenyek: A rendező szervezetek kiírása szerint 
 
Az országos döntők lebonyolítási rendjéről a beérkezett nevezések 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 egy nap alatt, három szőnyegen kerül megrendezésre.  

7. Nevezés 

A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. 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 nevezési lapon és a nevezési rendszerben fel kell tüntetni a tervezett súlycsoportot és a versenyző egyesületét 
(amennyiben rendelkezik azzal). 

Nevezési határidő:  

Diák I.  2021. szeptember 10. (péntek) 

Diák II. 2021. szeptember 10. (péntek) 

Serdülő  2021. szeptember 21. (kedd) 

Nevezési díj: Az MBSZ általál meghatározott költségek szerint. 

Amennyiben − akár utólag is – megállapításra kerül, hogy az egyéni vagy a csapatban szereplő versenyző a jelen 7. 

Nevezés pontban foglaltakat nem tartotta be – különösen, ha az Online nevezés rendszerben nem került nevezésre –, az 
egyéni versenyző vagy a csapat eredménye megsemmisítésre kerülhet. 

A versenyzők a nevezéssel tudomásul veszik, hogy különösen, de nem kizárólag a COVID-19 járványügyi készültség 
időszakában – figyelembevéve a mindenkor aktuális jogszabályi korlátozásokat és kormányzati népegészségügyi 
rendelkezéseket, ajánlásokat – a rendező indokolt esetben jogosult úgy dönteni, hogy korlátozza az egyes versenyeken 
résztvevők számát, illetve egyes versenyeket nem rendez meg, vagy a teljes Diákolimpiát felfüggeszti, illetve félbeszakítja. 
A rendező jelen pontban írtak szerinti döntése esetén a rendező vagy a szervező nem vonható felelősségre az ebből fakadó 
károkért, és vele szemben semmilyen igény nem támaszható. 

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 2021/2022. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint. 

10. Díjazás 

Versenyszámonként az 1-3. helyezettek éremdíjazásban, az V. helyezettek oklevéldíjazásban részesülnek.  

A versenyszám győztesek tiszteletdíjat vehetnek át. 

http://birkozoszov.hu/docs/2018_UWWszabalyzat-formazott2.pdf
https://nevezes.diakolimpia.hu/
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11. A koronavírussal kapcsolatos óvintézkedések 

Összhangban a koronavírus ellen alkalmazandó kormányzati védelmi intézkedésekkel az eseményt az alábbiak szerint lehet 
látogatni: 

Nézők: 

A nézőtéren kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be 
nem töltött személy tartózkodhat. 
A védettségi igazolványt, illetve az életkort és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt (személyi 
igazolvány, jogosítvány) az eseményre való belépés során ellenőrzik. 
A védettségi és személyi igazolvány nélkül néző nem léphet be az eseményre. 

Maszkhasználat: 

A maszk használata a versenyzők, a hivatalos kísérők, a nézők esetében javasolt a rendezvény teljes időtartalma alatt!  

Kézfertőtlenítő: 

Az eseményen több helyszínen kézfertőtlenítő állomások lesznek kihelyezve. 

Kérjük – elsősorban – a közös használatú tárgyak (kilincs, tollak) használata előtt használjon kézfertőtlenítőt. 

Távolságtartás: 

Az eseményen kérjük – lehetőség szerint – tartsanak egymástól 1,5-2 méteres távolságot 
Az eseményen a fenti óvintézkedések betartása ellenőrzésre kerül. Kérjük szíves közreműködésüket, az intézkedések 
betartásában. 
A járványügyi helyzet alakulásával és az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati intézkedések következtében jelen 
óvintézkedések változhatnak. Az aktuális ajánlások miatt, kérjük elindulás előtt ellenőrizze a honlapon lévő legfrissebb változatot 
(https://www.diakolimpia.hu/wp-content/uploads/2021/05/COVID_DO_%C3%B3vint%C3%A9zked%C3%A9sek-V5.pdf). 

12. Sportági rendelkezések 
 

• Országos döntőkön mérlegelés: 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 Diákolimpia® Versenyszabályzata 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 

https://www.diakolimpia.hu/wp-content/uploads/2021/05/COVID_DO_%C3%B3vint%C3%A9zked%C3%A9sek-V5.pdf
mailto:birkszov@elender.hu
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