
Kesztyűs Küzdelem 
szabálytervezet a Gyakorló Versenyekre 

 
A Kesztyűs Küzdelem a Global Grappling negyedik versenyszáma, mely a 2014-

2015-ös évadban lesz bevezetve. Az új versenyszám rendszerbe illesztése a második 

évad Gyakorló Versenyein történik. 

A második ütő-rúgó versenyszámnak szánjuk a Combat Grappling mellett. 

Bevezetésének célja, hogy a NoGi rendszerű kluboknak is legyen lehetőségük ütő-

rúgó versenyszámban indulni a Global Grappling rendszerén belül. (A Combat 

Grappling ugyanis Gi-s versenyszám.)  

 

A fontosabb szempontokat: 

 

1. A Global Grappling általános szabályai érvényesek a Kesztyűs Küzdelemre is 

(lebonyolítás, korosztályok, súlycsoportok stb). 

2. A Combat Grapplinghez hasonlóan 16 éves kortól lesz bevezetve, tehát a Junior, 

Felnőtt és a Senior 1-9 korosztályokban. 

3. A menetidő is ugyanaz, mint a Combat Grappling-ben: Junior: 3 perc, Felnőtt és 

Open 4 perc, Senior 1-2 3 perc, Senior 3-9 2 perc. 

4. A ruházat lehet Gi-s és NoGi-s is. 

5. A védőfelszerelés ugyanaz, mint a Combat Grappling-ben: kötelező a fogvédő, 

altestvédő, lábfej- és sípcsontvédő (akár egyben), nőknek még a mellvédő is. (Fel 

szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy fejvédőt a Global Grappling egyetlen 

versenyszámában, így a Kesztyűs Küzdelemben sem szabad használni!) 

6. A Kesztyűs Küzdelem 10 unciás kesztyűben zajlik. Tilos a kalapácsütés. 

7. A Kesztyűs Küzdelem versenyszámban a fejet is lehet ütni! Célterület a fül előtti 

rész. A fület és a fül mögé nem lehet ütni!  

8. A grappling technikák és az intés pontozása a többi versenyszámmal 

megegyezően történik. 

9. Az ütő-rúgó technikák a Kesztyűs Küzdelemben pontozva lesznek! A vezetőbíró 

minden perc végén megállítja a mérkőzést és 0-4 ponttal pontozza külön-külön 

mindkét versenyző elmúlt percben nyújtott ütő-rúgó teljesítményét. 

10. A grappling amiatt is korlátozva van, hogy minden perc végén fel kell állni a 

pontozáshoz. Utána a küzdelem állásban folytatódik. 

 

Bár a versenyszám lényegén, fő jellemzőin nem szeretnénk változtatni, szívesen 

vesszük a jobbító szándékú ötleteket! Segítsetek abban, hogy a Kesztyűs Küzdelem 

versenyszámmal teljessé váljon a Gobal Grappling rendszere!  


