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A.  Általános szabályok 
 

1. Versenyszám, nem, korosztály, súlycsoportok: Cage Grappling 16 éves kortól felnőtt 

férfiaknak. A versenyen csak 1998.05.24 előtt született férfiak nevezhetnek. 

Súlycsoportok: -70 kg, -84 kg, 84+ kg.  

 
2. Pást: a verseny a helyszínen felállított ketrecben zajlik. 

 

3. Menetidő: 5 perc. 

 

4. Bírók, segítő személyzet: A küzdelmet a vezetőbíró vezeti, akinek a bal csuklójára 

piros szalag van kötve. A pástasztalnál van az ellenőr bíró, és a jegyzőkönyvvezető. A 

pástrendező gondoskodik a következő versenyzők behívásáról.  

 

5. Ruházat: Semmilyen (test)ékszer, csat sem használható. Tiszta, nem szakadt rashguard 

(lehet hosszú- és rövidujjú is) és sportnadrág (lehet passzos hosszúszárú és rövidszárú 

is), a piros versenyző bokájára piros szalagot kell kötni.  

 

6. Védőfelszerelés: Csak fémbetét nélküli védőfelszerelés használható! Használható 

fogvédő, fülvédő, ízületvédő, altestvédő. Kesztyű, [birkózó] cipő nem használható. 

Bandázs sem, csak rövid egészségügyi okból (seb elfedése). 

 

7. Higiénia: A hosszú hajat gumival össze kell fogni! A körmöket rövidre kell vágni! A 

sebeket be kell kötözni, le kell fedni. 

 

8. A mérkőzés megállítása: A Global Grappling szabályai a biztonságos küzdelmet 

szolgálják. A vezetőbíró bármikor megállíthatja a mérkőzést a sérülés elkerülése 

érdekében. Megállítja a mérkőzést ezen kívül szabálytalanság esetén, a menetidő ill. a 

leszorítási idő lejártakor. 

 

9. Indulási és újraindulási pozíció: A mérkőzés állásban középütt indul és indul újra. Ha 

bármilyen okból a vezetőbíró megállítja a mérkőzést, a küzdelem középütt ugyanígy 

indul újra. 

 

10. A győzelem ténye: A küzdelem megnyerhető feladással, pontozással, illetve az 

ellenfél leléptetésével, orvosi döntéssel. Döntetlen nincs. A feladás jelezhető kézzel, 

lábbal vagy hanggal. 

 

11. Hosszabbítás, kedvezményezett: Ha az első menetben nem volt sem feladás, sem 

leléptetés és a pontszám is egyenlő, akkor hosszabbítás következik, ahol a menetidő 

fele az elsőnek. A hosszabbítás előtt a vezető bíró megnevezi a kedvezményezettet, aki 

győzni fog, ha nincs döntés a hosszabbításban sem. Kedvezményezett az elsősorban, 

aki több a magas pontszámot kapott, másodsorban, aki kevesebb intést kapott. Ha ez is 

egyenlő, akkor a vezetőbíró választ, akit aktívabbnak látott. 
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12. A bírói döntések véglegesek. Amennyiben a mérkőzést követően a vesztes versenyző 

vagy képviselője méltánytalannak érzi a döntést, 15 percen belül a főbíróhoz fordulhat. 

A főbíró sem változtatja meg a döntést, de a körülményeket megvizsgálva dönthet úgy, 

hogy a mérkőzést újra lejátsszák. 

 

13. Mind bíróink, mind segítőink képzettek, tudásuk legjavát nyújtva dolgoznak. 

Függetlenek minden egyéb érdektől, munkájuk célja, hogy a tatamin elért szabályszerű 

eredmény érvényesüljön. A kompetenciájuk megkérdőjelezhetetlen, aki nevez, 

illetve részt vesz (akár mint csapatvezető, segítő vagy néző) a versenyen, ezt elfogadja. 

Azok a személyek, akik akár szóban, akár tettben fenyegetik, inzultálják stábunk 

tagjait, ki lesznek zárva a versenyeinkről. 

  

B.  Technikai szabályok 
 

1. Tiltott technikák: 

a. A ruházat megfogása, felhasználása a küzdelemben. 

b. Az ütés és a rúgás. 

c. Az ellenfél földről felemelése után a földhöz ütése, a fejre, nyakra dobás.  

d. A torok, a lágyék markolása, nyomása. 

e. A bőrfogás, a csípés, a harapás, a karmolás, a hajhúzás, a fejelés. 

f. A kéz-, lábujjak feszítése, csavarása, a csuklófeszítés, a térd, könyök ízület nyitása. 

g. A gerincfeszítés (fej mellre lenyomása, dupla Nelson, Guillotin, konzervnyitó, 

gerinc összehajtás, gerinc hátra feszítése stb.) A Guillotin fojtás csak akkor 

engedélyezett, ha nincs benne gerincfeszítés! 

h. A fojtások, feszítések hirtelen rántása, időt kell adni a kopogásra. 

i. Az ellenfél arcába (szemébe, orrába, szájába stb.) nyúlni. A száját, orrát befogni, a 

fülét tépni. 

j. A csavarásos lábfeszítés, a forgásos, hempergéses kar- és lábfeszítés. Egy teljes 

körbefordulás után számít hempergésnek. 

 

C.  Pontozási szabályok 
 

1. Pontok adhatók három esetben: 

a. Akciópontként 1-4 pontot lehet adni, mégpedig három területen: 

i. dobásokért, földrevitelekért 

ii. kontroll (teljes ellenőrzési) pozíció megszerzésért 

iii. kontroll pozíció megtartásáért (leszorítás) 

b. Reakció pontként 1 pont adható, ha aktív részvételünkkel kiszabadulunk olyan 

kontroll pozícióból, leszorításból, amelyért az ellenfelünk kapott pontot. 

c. Büntetés pontot kapunk, ha megintik az ellenfelünket. Ez az intés súlyosságától, 

ismétlődésétől függően 1-2 pont lehet. 

 

2. Akciópontok járnak dobásokért, földrevitelekért: 

a. Pont nem minden földre kerülésért jár. Ha a versenyzők szerepe azonos, vagy ha a 

levitelt végrehajtó versenyző előnytelen helyzetbe kerül, akkor nincs pont. 

b. Tiszta, nagy ívű dobás: 3 vagy 4 pont. 
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c. Földrevitel felismerhető dobástechnikával: 2 pont. 

d. Minden egyéb (akár részleges) földrevitel, akkor is, ha az ellenfél ugrik guard-ba: 

1 pont. Szükséges, hogy kontaktus, fogás legyen és a pontot kapó versenyző felülre 

kerüljön a földrevitel végén. 

 

3. Akciópontok járnak a kontroll pozíció megszerzésért, ha az nem csak átmeneti, azaz 

az ellenfél nem tud azonnal kiszabadulni: 

a. A bíró kb. 3 másodperc után adja meg a pontot. 

b. Oldalsó pozíció: 2 pont. 

c. Szemből felső (mount) pozíció: 3 pont. 

d. Hátsó (back mount) pozíció: 4 pont. 

e. A kontroll pozíció megszerzéséhez nem feltétlenül szükséges az ellenfélnek a 

földön feküdnie, pl. 4 pontos kontroll pozíció érhető el pl., ha békában van az 

ellenfél, vagy a másik ölében ül. 

f. A csiki-csuki tiltott, azaz a 2, 3, 4 pontos technikából is csak egy pontozható addig, 

amíg az ellenfél pontot szerez, vagy újrakezdési pozícióba kerülnek. 

 

4. Akció pontok járnak a földön elért kontroll pozíció megtartásáért (leszorítás): 

a. A leszorítás ténye akkor áll fenn, ha a pozíciót tartó versenyző felül van, az 

ellenfél háton, a mellkasok érintkeznek. Szükséges, hogy a leszorító mindkét lába 

érintse a talajt és egyik lába se legyen befogva. 

b. A pozíció tartásáért 1 pont jár 10 ill. 5 másodpercenként. Manó, Gyermek, Ifjúsági 

korosztályokban 5 mp, Junior, Felnőtt és Senior korosztályokban 10 mp. 

c. A pozíció tartást jelzi a vezetőbíró és a kijelző is mutatja a leszorítás idejét. 

d. Leszorítás közben lehetséges pozíció váltás és érte pontot is lehet kapni, ha 

megfelel a 3. pont feltételeinek. 

e. Ha elérjük a 4 pontot, vége a leszorításnak és középütt állásból kell folytatni. 

 

5. Hosszabbítás esetén a pontozás folytatódik. 

 
D.  Az intés szabályai 

 

1. A fokozatosságot be kell tartani és a versenyzővel tudatni kell a fokozatokat: 

a. első alkalom: figyelmeztetés, pont nem jár az ellenfélnek 

b. Ugyanazért a 2. alkalom: figyelmeztetés vagy intés, ekkor 1 pont jár az ellenfélnek 

c. További alkalmak: figyelmeztetés, intés (2 pont az ellenfélnek) vagy leléptetés. 

 

2. Figyelmeztetés történhet úgy is, hogy nem állítja meg a vezetőbíró a mérkőzést. 

Szóban figyelmezteti a versenyzőt és igyekszik megbizonyosodni róla, hogy 

megértette. Figyelmeztethet úgy is, hogy megállítja a mérkőzést. 

 

3. Intésnél a mérkőzést meg kell állítani. Ez lehet az akció után is (pl. a leszorítás után, 

vagy a pozíció 3 másodperces kivárása után).  A bíró megmondja, hogy miért 

figyelmeztet ill. int. Intésnél utána mutatja az ellenfélnek adott pontokat. 
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4. Leléptetés esetén azonnal meg kell állítani a mérkőzést és a kiinduló helyzetbe kell 

állni. A bíró megmondja miért lépteti le a versenyzőt, majd kihirdeti az ellenfelét 

győztesnek. Kirívó esetben történhet figyelmeztetés, intés nélkül is. 

 

5. Okok: Figyelmeztethető, inthető és leléptethető a versenyző komolytalan, félbehagyott 

küzdelemért, passzív viselkedésért, menekülésért, a pástra nem illő viselkedésért, a 

szabályok be nem tartásáért. 

 
E.  Nevezési szabályok 

 
1. A versenyzőnek nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik érvényes versenyezhet 

sportorvosi igazolással és a versenyre érvényes sportbiztosítással. Ezt nem 

ellenőrizzük, de a felelősség átvállalása miatt szükség van a nyilatkozatára. 

 

2. Csak előzetes nevezés van. Nevezni a www.maxbudapest.hu/#verseny oldalon lehet. 

A nevezési díjat is előre kell utalni a kiírásban szereplő számlaszámra. A nevezési 
határidő a verseny előtti 3. nap (szombat esetén szerda) 12 óra. Eddig az időpontig a 

nevezés még módosítható. 

 

3. A nevezés lezárása utáni nap (azaz csütörtök) reggel 10 óráig az előzetes nevezések 

felkerülnek a www.maxbudapest.hu/#verseny oldalra.  

 

4. A verseny előtti napon (péntek) a kategóriákat a sorsolásokkal együtt közöljük a 

honlapon. 

 

5. A verseny napján már nincs lehetőség a kialakult kategóriák módosítására. 

 

F.  Lebonyolítási szabályok 
 

1. Az első három helyezettet éremmel, és oklevéllel jutalmazzuk. A magasabb 

helyezéseket nem állapítjuk meg és nem is jutalmazzuk. 

 

2. A verseny napján a helyszínen mérlegelés van: 

a. Minden versenyzőnek kell helyszíni súlyának is lennie. Kivétel az a versenyző, aki 

csak +-os kategóriában indul. 

b. Előzetes mérlegelésre lehetőség van 8 órától. 

c. 8 óra és az első pástra lépés között egyszer kell végleges mérlegelést végezni. Az 

ekkor mért súly bekerül a mérlegelési jegyzőkönyvbe. 

d. Ha az első pástra lépésig nem mérlegelt a versenyző, ott és akkor mérlegelnie kell. 

e. Ha nem a pástra lépéskor szólították fel, hanem magától megy a versenyző 

mérlegelni, akkor gi nélkül is lehet mérni. 

 

3. A nevezéskor ellenőrizzük a korosztályt és a nemet, a pástra lépéskor pedig a súlyt. A 

nevezési feltételeknek nem megfelelő versenyzőt kizárjuk a versenyből. 
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4. A pástra lépéskor először a piros versenyzőt szólítjuk, neki kell a szalagot felkötni. A 

mérkőzés végén a szalagot vissza kell adni. 

  

5. A versenyen irányított sorsolás van, ami azt jelenti, hogy: 

a. Véletlenszerűen sorsol a számítógépes program. 

b. Azokat a sorsolásokat eldobja, ahol az első mérkőzéseken egy klubba tartozók 

kerülnek egymással szembe. 

c. Ha az eldobott sorsolások száma eléri a határszámot, akkor a program 

mindenképpen a következő sorsolás alapján képezi a kezdő párokat. 

 

6. Egy kategória lebonyolítása: 

a. Két versenyző esetén egy mérkőzést rendezünk. 

b. Három versenyző esetén körmérkőzés három mérkőzéssel. Körbeverés esetén az 

első menetben kopogtatásos győzelmek száma és az egymás elleni eredmény 

alapján döntünk. Ha ezek azonosak, akkor újra kell játszani. 

c. Négy főtől két csoport, a csoportok győztesei lesznek a döntő résztvevői. A döntő 
győztese az I., a vesztese a II. helyezett. Az általuk a csoportjukban legyőzött 

versenyzők egymás között mérkőznek. Mindkét csoportból a visszamérkőzések 

győztese kerül bronzmérkőzésbe, a győztes lesz a III. helyezett. 

d. Négy versenyző esetén két mérkőzés, a győztesek kerülnek a döntőbe, a vesztesek 

a bronzmérkőzés résztvevői. 

e. 5-8 fő között bemérkőzéseket rendezünk a legjobb négy közé. 8 főnél mindenki 

bemérkőzik, 8-nál kevesebb versenyző esetén van(nak) erőnyerő(k), aki(k) rögtön 

a legjobb 4 között kezd(enek). A bemérkőzések után a legjobb négy között két 

mérkőzés van, a győztesek a döntőbe jutnak. Az általuk legyőzött versenyzőknek 

(fejenként 1 vagy 2 fő) lehetőségük van a bronzmérkőzésbe jutni. Egy fő esetén ő 

az egyik résztvevője a bronzmérkőzésnek, 2 fő esetén egymással vívnak 

visszamérkőzést és a győztes lesz a nronzmérkőzés résztvevője. 

f. 9 fő felett ennek a logikának a természetes kiterjesztése. 

 


