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IX. NEMZETKÖZI GYŐRKŐCOLIMPIA 

Grundbirkózás - Versenykiírás 

"  

Versenynapok: 2018. 07. 06. péntek – mérlegelés, 2018. 07. 07. szombat, - verseny 

Helyszín:  Aranypart I. homokos sportpálya 

Korosztály:   11 - 12 éves fiúk és lányok (2006-2007 évben születettek) 

SZABÁLYOK: 

Pálya:   5 m átmérőjű küzdőkör. 

Öltözék:  rövidnadrág, póló (birkózómez, tornacipő, papucs, fürdőruha viselése nem 
megengedett) 

Súlycsoportok: -20, -30, -40, 40+, ( a súlycsoportok megállapítása mérlegeléssel történik) 

Minden versenyző csak egy súlycsoportba indulhat. Az induló a saját 
súlycsoportjában vagy legfeljebb egy súlycsoporttal feljebb versenyezhet. 
Külön fiúk és külön lányok versenyeznek. 

A grundbirkózás célja, hogy a versenyző, ellenfelét felemelje, vagy a körből 
kitolja. 

Mérkőzés alapidő: 2 perc, döntetlen esetén hosszabbítás max. 1 perc, ahol az első pontot elérő 
versenyző nyer. Ha nem születik pont, akkor a bíró dönt. 
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Tiszta győzelem (4:0):  

- ellenfél kitolása úgy, hogy mindkét lábba kint van (lökdösés nem 
érvényes) 

- ellenfél függőleges felemelése és megtartása (csak derék feletti 
fogás érvényes) 

- ellenfél leléptetése szabálytalanság miatt 

Pontozásos győzelem: négy pontig megy egy mérkőzés 

- ellenfél felemelése, tartás nélkül    1 pont 

- ellenfél kitolás, vagy rögzített kilendítése, úgy hogy annak egy láb 
van a körön kívül     1 pont 

- amennyiben mindkét versenyző egyszerre lép a körön kívülre úgy 
nincs pont senkinek sem 

Szabálytalanságok:  -     Egyértelmű, durva szabálytalanság (rúgás, csípés, harapás, ütés                                      
       ellenfél megdobása stb.) azonnali leléptetést von maga után 

- ha a versenyző az emelés, kitolás ellen úgy védekezik, hogy leül, 
letérdel, lefekszik, elszalad, megítélendő 1 pont 

- ellenfél gáncsolása, lábra fogás   1 pont 

- ellenfél szándékos földre lökése, lerántása 1 pont 

- kitolást végző versenyző kirántása     1 pont  

Nem szándékos szabálytalanságért első esetben figyelmeztetés, a második esetben a vétlen 
versenyzőnek 1 pont, a harmadik esetben leléptetés jár. 

Bármennyien indulhatnak egy csapatból, ám a Győrkőc Olimpia csapatverseny eredményeibe csak 
a legjobb két eredményt számoljuk be. A küzdelmek egyenes kiesésben folynak. 

Díjazás: 1. helyezett érem és serleg, a 2 – 3. helyezett érem díjazásban részesül. 

 − $  – 2

9021 Győr, Városház tér 1.  Tel.: +36 (96) 500-220 Fax: +36 (96) 500-241 E-mail: gyorsport@gyor-ph.hu


