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Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság és  

Amatőr nyílt bajnokság 

Rendező 
Kozma István Magyar Birkózó Akadémia, Magyar Testnevelési és 

Sporttudományi Egyetem, Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség, 
Magyar Birkózók Szövetsége 

 

Időpont 
2023. április 02. (vasárnap) 

Megnyitó: 10:00 
Versenykezdés: 10:30 

 

Helyszín 
KIMBA Sportcsarnok  

1213 Budapest, Hollandi út 8. 

 

Mérlegelés 

Orvosi Vizsgálat: 2023. április 02, 08:00-09:00 
Mérlegelés: 2023. április 02, 09:00-09:30 

A mérlegelő bíró a mérlegelés alatt köteles meggyőződni arról, hogy a versenyengedély 

bemutatója rendelkezik érvényes orvosi igazolással!  

A még le nem igazolt versenyzők, valamint más sportág versenyzői csak amatőr 

kategóriában vehetnek részt, orvosi igazolással és saját felelősség vállalás kitöltésével. 

Amatőr kategóriában a versenyzőknek kötelező rendelkezni alkalmas orvosi 

igazolással! 

Az adatbankban való sikeres nevezés esetén a versenyengedély helyszíni 
bemutatása nem kötelező! 

 

Súlycsoportok 

Kötöttfogás: 55-60-63-67-72-77-82-87-97-130 kg Súlyengedmény nincs! 

 Szabadfogás: 57-61-65-70-74-79-86-92-97-125 kg Súlyengedmény nincs! 

Női: 50-53-55-57-59-62-65-68-72-76 kg Súlyengedmény nincs! 

Amatőr-nyílt: 60-70-80-90-+90 kg (Csak férfi szabadfogás) 
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Korosztály 

Női, férfi szabadfogás és kötöttfogás: 

Az Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságon a már birkózásban leigazolt versenyzők 

csak érvényes bejegyzett „versenyezhet” pecséttel indulhatnak. Részt vehetnek azok a 

hallgatók, akik az alábbi kritériumnak megfelelnek, határidőig az oktatási intézményük 

benevez és a regisztrációs díjat befizetik. Az államilag elismert diplomát adó, felsőoktatási 

intézmények képviseletében azok a hallgatók, akik legalább négy féléves, oklevelet adó 

képzésben, ill. iskolarendszerű képzésben vesznek részt a verseny időpontjában, továbbá 

akiknek a nevező felsőoktatási intézményben szerzett végbizonyítványuk kelte a 

bajnokságot megelőző tanévben volt. Az adott félévre a nevező intézménybe iratkozott 

(nappali, levelezős, esti távoktatásban, illetve doktorandus képzésben résztvevő) hallgatói, 

állampolgárságra és életkorra tekintet nélkül. 

Amatőr-nyílt: 

Mindazok számára, akik vagy nem birkózók (pl. cselgáncsozók), vagy 2018 óta nem 

indultak felnőtt vagy junior országos bajnokságon. Azok is indulhatnak, akik az említett 

bajnokságon részt vettek, de egyszer sem végeztek az első öt hely valamelyikén. A még le 

nem igazolt versenyzők, valamint más sportág versenyzői csak amatőr kategóriában 

vehetnek részt, orvosi igazolással és saját felelősségvállalás kitöltésével. 

 

Nevezés 
Határidő: 

2023.03.29. 

Versenyzők nevezése: 
nevezes.mefob.hu  

valamint a leigazolt versenyzők 
részére a 

www.adatbank.birkozoszov.hu 
oldalon is kötelező a regisztráció 

Regisztrációs díj:  
500,-Ft/fő 

A regisztrációs díjat az alábbi bankszámla számra kell átutalni: 10102244-26701900-02005008 

A közleménybe, be kell írni a következőket: név, intézmény, sportág. 

 A banki visszaigazolást a helyszínen be kell mutatni, akár elektronikus formában! 
Figyelem: A nevezéseket csak a www.adatbank.birkozoszov.hu keresztül fogadjuk el! 

Nevezési határidő mindig a versenyt megelőző szerda éjfél, aki addig nem nevezi,  
be a versenyzőit nem indulhat.   

Abban az esetben, ha még nincsen érvényes orvosija a versenyzőnek a nevezési idő lejártáig, akkor 
azt a versenyzőt a feksz@birkozoszov.hu email címre kell benevezni,  

szintén szerda éjfélig!  

 

Lebonyolítás UWW és az MBSZ érvényben levő szabályai szerint 3 szőnyegen.    

 

Díjazás 
A súlycsoportok első három helyezettjei éremdíjazásban, a bajnokok pénzjutalomban, 

 valamint az összesített csapatverseny 1-3. helyezettjei tiszteletdíjban részesülnek.  
Minden induló pólót kap ajándékba!     
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Egyéb 

A versenyen előforduló vitás esetekben a verseny elnöke dönt. A rendezőség a verseny 
helyszínén elvesztett tárgyakért felelősséget nem vállal. Kérjük a résztvevőket, hogy 
ügyeljenek a sportemberhez méltó magatartás, valamint a higiénia alapvető szabályainak 
betartására! A birkózó szőnyegen kizárólag versenyzők, edzők, bírók és ápoló személyzet 
tartózkodhat! A versenyzők részére biztosított helyen csak az edző vagy kísérő 
tartózkodhat.  

A Sportcsarnok területén SZIGORÚAN TILOS: 
- az ALKOHOLFOGYASZTÁS, 
- a SNÜSSZ HASZNÁLATA e s a DOHÁNYZÁS! 


