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Grappling Magyar Bajnokság Felnőtt Női és Férfi Döntők 
2019. szeptember 28. Budapest, Pestszentimrei Sportkastély 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

A Felnőtt korosztálynak a Gi Grappling és a NoGi Grappling versenyszámokban kétlépcsős a 

Grappling Magyar Bajnokság. Ez azt jelenti, hogy a felnőtteknek külön magyar bajnoki döntőt 

rendezünk, ahova a Liga fordulókban kvalifikálták magukat. 

 

A kvalifikáció szabályai, azaz a kvóták kiosztásának módja 

 

1. Magyar Bajnoki címet és helyezéseket az öt női (53 kg, 58 kg, 64 kg, 71 kg, 71+ kg) és a nyolc 

férfi (62 kg, 66 kg, 71 kg, 77 kg, 84 kg, 92 kg, 100 kg, 100+ kg) súlycsoportban hirdetjük meg 

mindkét versenyszámban. 

2. Minden Liga forduló egyben kvalifikáció a Magyar Bajnoki döntőre, a fordulókon minden 

Haladó Női és Férfi kategóriából két fő juthat a döntőbe, azaz két kvótát osztunk ki. Open, 

Kezdő és Expert kategóriákból nem lehet a döntőbe bejutni. 

3. Kvótát az a versenyző kaphat, aki a legjobb nyolc közé jut és még nem kvalifikált az adott 

versenyszámban. 

4. Abban az esetben, ha korábban nem tudtunk minden kvótát kiadni (pl. a negyedik forduló után 

kevesebb, mint nyolc kvalifikált versenyző van), és van még nem kvalifikált versenyző a legjobb 

nyolcban, egy harmadik abszolút kvótát is kiosztunk. 

5. A Felnőtt Magyar Bajnoki Döntőt azokban a súlycsoportokban rendezzük meg, ahova legalább 

négy versenyző kvalifikált (nyilatkozattal megerősítve). Ha egy döntőt nem rendezünk meg, az 

ide kvalifikált versenyzők indulhatnak az eggyel magasabb súlycsoport döntőjében, ha vállalják 

azt a súlycsoportot. 

6. Egy versenyszámon belül egy versenyző csak egy súlycsoportban vehet részt a döntőn, ezért ha 

több súlycsoportban is kvalifikál, nyilatkoznia kell arról, melyikben kíván indulni. Megengedett, 

hogy egy versenyző mindkét versenyszámban döntőbe kerüljön. 

 

A döntő lebonyolításának a módja 

 

1. A Grappling Magyar Bajnokság döntőjét 2019. szeptember 28.-án rendezzük meg Budapesten a 

Pestszentimrei Sportkastélyban. 

2. A versenyzők dupla nevezési díjat fizetnek (egy versenyszám 10.000 Ft, két versenyszám 17.000 

Ft), és fényképes igazolványt kapnak.  

3. A klubok minden bejutott versenyzőjük után kapnak egy ingyenes karszalagot, mindenki másnak 

2.000 Ft belépődíjat kell fizetni. 

4. Az első helyezettek a Magyar Grappling Szövetség bajnoki övét kapják. A második és 

harmadik helyezettek kupát kapnak. Két harmadik helyet adunk ki. 

5. A döntő napján három versenypást és egy bemelegítő pást üzemel. 

6. 10 órától először a Gi selejtezőket, majd a NoGi selejtezőket rendezzük meg. A mérlegeléskor 

történik a regisztráció. Mindenkinek kell mérlegelnie! Gi regisztráció zárása 9:45-kor, NoGi 

regisztráció zárása 11:45-kor. 
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7. A bronzmérkőzések és a döntők kiemelten lesznek a selejtezők után három páston előbb Gi, 

majd NoGi versenyszámban. Egy versenyszámon belül súlycsoportonként növekvő sorrendben 

előbb a nők, majd a férfiak kategóriáit rendezzük meg. 

8. Egy kategórián belül párhuzamosan a két szélső páston a két bronzmérkőzést, majd a középső 

páston a döntőt rendezzük meg. Minden kiemelt résztvevő kap oklevelet, a bronzmérkőzések 

vesztesei V. helyezettként állnak a dobogó mellé. 

9. Felváltva lesznek a mérkőzések és a díjátadások. Egy kategória díjátadása a következő döntő 

után lesz, azaz a Férfi 71 kg. díjátadása a Férfi 77 kg. döntője után. 

 

Versenyzői regisztráció, nyilatkozat és fénykép 

 

1. Kvalifikációt csak versenyengedéllyel rendelkező versenyző kaphat. Ez alól a mostani 

döntő kivétel, az a versenyző is kvalifikálhat, aki vállalja, hogy a Magyar Bajnoki Döntő 

időpontjában rendelkezik majd versenyengedéllyel. 

2. A kvalifikációt nyilatkozattal meg kell erősíteni, addig az csak nyilatkozat nélküli kvalifikáció. 

3. Augusztus 25.-ig a kvalifikált versenyző nyilatkozatot tesz, hogy a versenyszabályoknak 

megfelelően részt vesz a döntőn. 

4. Nyilatkozik arról, hogy elfogadja a kvalifikációját és az annak megfelelő Gi Grappling és / vagy 

NoGi Grappling súlycsoportokban versenyez, illetve, amennyiben nem lenne meg a négy fő, 

vállalja az eggyel magasabb súlycsoportot. 

5. Hazai versenyző nyilatkozik arról, hogy a döntő időpontjában versenyengedéllyel fog 

rendelkezni és tudomásul veszi, hogy nem versenyezhet, ha nincs meg a versenyengedélye. 

Külföldi versenyző nyilatkozik arról, hogy az 50 euro regisztrációs díjat megfizeti. 

6. A nyilatkozatban vállalja a versenyző, hogy 2019. augusztus 25.-ig küld magáról egy arcképet 

és versenyszámonként egy egész alakos képet az info@globalgrappling.hu mail címre. (Egyszínű 

háttér előtti álló kép, Gi-s kvalifikációhoz Gi, NoGi-s kvalifikációhoz NoGi ruházatban). 

7. Az arckép az igazolványhoz kell, az egész alakos képeket szeptember folyamán a Magyar 

Bajnokság Felnőtt Döntőjének a beharangozásához használjuk, bemutatva a döntőbe jutott 

versenyzőket. 

8. Itt hívjuk fel egy szabályunkra a figyelmet, melyet ezen a versenyen szigorúan veszünk: a NoGi 

ruházathoz egy piros rashguard és egy nem piros rashguard is tartozik! Az elsőként hívott 

versenyzőnek piros rashguard-ban, a másodikként hívott versenyzőnek nem piros rashguard-ban 

kell pástra lépni. A passzos nadrág és a Gi színére továbbra sincs előírás. A piros és a nem piros 

rashguard-ot a mérlegeléskor (regisztrációkor) be kell mutatni! 
 

Szigorítás a nyolcadik évadtól 

 

A nyolcadik évadtól, 2019 októberétől csak a Magyar Grappling Szövetség versenyigazolásával 

rendelkező versenyző kvalifikálhat a Magyar Bajnokság döntőjére. A nyolcadik lesz az utolsó 

évad, amikor Liga fordulón lehet nevezni és versenyezni versenyigazolás nélkül, de rangsorpontot 

és kvótát csak a verseny napján versenyigazolással rendelkező versenyző kaphat. Ez azt jelenti, 

hogy a következő évadtól utólag már nem pótolható a versenyengedély (mint most) ! 


