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FELKÉSZÜLÉS - KVALIFIKÁCIÓ  
KVALIFIKÁCIÓ - FELKÉSZÜLÉS 

 Lassan félidejéhez érkezik az olimpiai felkészülés a 2020. évi 
Nyári Olimpiai Játékokra.  

 A felkészülésnek talán legnehezebb része ma 
már az olimpiai kvóta megszerzése,  

a kvalifikáció.  
 Ráadásul a kvalifikációs szabályzat olimpiai ciklusról olimpiai 

ciklusra változik az új sportágak és versenyszámok belépésével 
és a sportági létszámok változásával.  

 A változások sajnos a birkózó sportág 
számára azon belül a kötöttfogású szakág 
számára kifejezetten HÁTRÁNYOS!!! 
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2013. február 12-én a NOB javaslata alapján  

a birkózás kikerülhet az Olimpiai 

versenyekről… 

2013. szeptember 8-án a NOB 125. kongresszusán az a 

döntés születik, hogy  

a birkózás mégis marad,  

biztos a helye 2020-ban és 2024-ben is  

de mi lesz azután???!!!!! 



Csökkenő versenyszámú sportág lett a birkózás 

 

   

A csökkenő tendencia a 2000-es évektől folyamatos.  

• 2000-ben a férfiak versenyszámainak száma 20-ról 16-ra 

csökkent, majd a továbbiakban 12-re zsugorodott, azaz 40%-

kal csökkent.  

• A súlycsoportok számának csökkenése a súlycsoportok 

felülvizsgálását és a súlyhatárok újra szabályozását vonták 

maguk után.  

       súlycsoport változások kötöttfogásban: 
    London (7 súlycsoport):  55, 60, 66, 74, 84, 96 és 120 kg; 
    Rió (6):                                      59, 66, 75, 85, 98 és 130 kg;  
    Tokió (6):                                  60, 67, 77, 87, 97 és 130 kg; 
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• 2016-ra a férfiak kötöttfogású és a szabadfogású ágazatában 
egyaránt a négy-négy súlycsoportot távolítottak el.  

 
• 2004-től megjelennek a birkózónők is az olimpiai játékokon. A női 

sportolók bevonásával a versenyszámok száma összességében 
mindössze kettővel csökkent. A nők számára szabadfogású 
versenyeket szerveznek az olimpiai játékokon.  

 
• Jelenleg a versenyszámok kétharmadában férfiak versenyeznek és 

egyharmadában nők. Szabadfogású birkózásban mindkét nem 6-6 
súlycsoportban indul, kötöttfogású ágazatban jelenleg csak férfiak 
versenyeznek.  

Csökkenő versenyszámú sportág lett a Birkózás 



Csökkenő versenyszámú sportág lett a birkózás 
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Birkózás  

versenyszámok 

súlycsoportok 

1996. 2000. 2004. 2008. 2012. 2016. 2020. 

Férfiak 20 16 14 14 14 12 12 

nők 0 0 4 4 4 6 6 

összesen 20 16 18 18 18 18 18 

Birkózás kötöttfogás 

versenyszámok 

1996. 2000. 2004. 2008. 2012. 2016. 2020. 

súlycsoportok száma 10 8 7 7 7 6 6 
indulók száma 191 159 146 139 133 114 96 
összesen súlycsoportok 20 16 18 18 18 18 18 

összes induló         344 344 288 
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Ahány olimpia, annyi kvalifikáció, 

szűkülő lehetőségek! 
 

  2000. 2004. 2008. 2012. 2016. 2020. 

VB-ről 

kvalifikált 

1-8 fő 1-8 fő 1-8 fő 1-6 fő 1-6 fő 1-6 fő 

kval.  

versenyek  

eu  

5 verseny 

9 hét alatt 

2 verseny 

3 hét alatt 

2 verseny 

3 hét alatt 

3 verseny 

3 hét alatt 

3 verseny 

4 hét alatt 

2 verseny 

? hét alatt 

továbbjutók 

a 

versenyekről 

      1KK 2 fő 

2VK 3 fő 

3VK 2 fő 

1KK 2 fő 

2VK 3 fő 

3VK 2 fő 

1KK 2 fő 

2VK 2 fő 

  

kf szakág 

induló 

létszáma 

 191 
    

96 
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2012-től megjelennek a kontinentális kvalifikációk 

 Európa kárára 

kontinentális 

versenyeken indulók és 

továbbjutók [1-2 fő] 

2012. 2016. 2020. 

Afrika-Óceánia 40 induló/ 

/12 továbbjutó (30%) 

29 induló/ 

/12 továbbjutó (41,2%) 

?? induló/ 

/12 továbbjutó 

Amerika 51 induló/ 

/12 továbbjutó (23,5%) 

63 induló/  

/12 fő továbbjutó (19%) 

?? induló/ 

/12 továbbjutó 

Ázsia 62 induló/ 

/12 továbbjutó (19,4%) 

56 induló/ 

/12 fő továbbjutó (21,4%) 

?? induló/ 

/12 továbbjutó 

A+A+Á összesen 153 induló/ 

/36 továbbjutó (23,5%) 

149 induló/  

/36 továbbjutó (24,2%) 

?? induló/ 

/36 továbbjutó 

Európa 125 induló/ 

/12 továbbjutó (9,6%) 

108 induló/ 

/12 továbbjutó (11,1%) 

?? induló/ 

/12 továbbjutó 
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Versenyszámok: 18, férfi szabad- és kötöttfogásban, illetve női a versenyben hat-hat súlycsoport: 
Összlétszám: 344 fő - 228 férfi és 108 női versenyző (kötöttfogásban 114 ő). 
Kvalifikációs rend: A kvalifikációs rendszer négy lépcsőből áll. Először a szeptemberi, Las Vegas-i 
világbajnokságon lehet kvótát szerezni, súlycsoportonként az első hat versenyzőnek (kötöttfogás: 36,). 
Ezt követően a 2016-os kontinentális olimpiai kvalifikációs versenyeken (Európa: 12, Ázsia: 12, Amerika: 
12, Afrika és Óceánia közös versenye: 12), súlycsoportonként az első két-két helyezett válik olimpiai 
résztvevővé. A folytatásban két nemzetközi kvalifikációs tornára kerül sor, amelyeken a korábban kvótát 
szerzett versenyzők nem indulhatnak, s mivel számonként egy nemzet csak egy versenyzőt indíthat a 
játékokon, más azonos nemzetbeli sem. Az első versenyen (összesen 18 kvóta) kategóriánként a 
férfiaknál az első három, a második viadalról (összesen 12 kvóta) kötöttfogásban minden kategóriában az 
első kettő jut ki Rióba. A házigazdákat négy hely illeti meg, további négy helyről pedig egy háromoldalú 
bizottság dönt, amelyben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szervezete és 
a Nemzetközi Birkózó Szövetség egy-egy képviselője ül. 
Kvalifikációs versenyek: 
1. világbajnokság: 2015. szeptember 7-13., Las Vegas (36 kvóta) 
2. kontinentális olimpiai kvalifikációs versenyek.  
 Ázsiai kvalifikációs torna: 2016. március 18.-20. (12) 
 Afrikai és Óceániai kvalifikációs torna: 2016. április 1-3. (12) 
 Pán-Amerikai kvalifikációs torna: 2016. április 8-10. (12) 
 Európai kvalifikációs torna: 2016. április 15-17. (12) (Zrenjanin) 
3. első világkvalifikációs torna: 2016. április 22-24.(48) (Ulan Bator) 
4. második világkvalifikációs torna: 2016. május 6-8. (36)(Isztambul) 
 

2016 RIO DE JANEIRO 
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Versenyszámok: 18, férfi szabad- és kötöttfogásban, illetve női a versenyben hat-hat súlycsoport: 
Összlétszám: 288 fő - 192 férfi és 96 női versenyző.  
 
Az olimpián várható, vagy tervezett változások a megelőző olimpiákhoz képest 
2017. év júniusában a NOB Végrehajtó Bizottsága fontos döntéseket hozott. A férfiak versenyszámainak 
számát 12, a nők versenyszámainak számát 6 súlycsoportban határozták meg. Rióhoz képest azonban 
tovább szűkítették a résztvevő sportolók létszámát. Rióban 344 fő indulhatott a versenyeken, Tokióban az 
induló létszámot 288 főben, súlycsoportonként 16 főben határozták meg (56 fővel kevesebb induló 
Tokióban).  
Megszerezhető kvalifikációk száma: nemzetenként 18 fő (6 kötöttfogású, 6 szabadfogású és 6 női 
súlycsoportban). 
Verseny lebonyolítás változása: 2018. januárjától két napos lesz egy-egy súlycsoport küzdelmeinek a 
lebonyolítása, aznap reggeli mérlegeléssel. Mindkét versenynap reggelén kell mérlegelni!!! 
Kvalifikációs rendszer változásai: Az eddigi 4 kvalifikációs verseny számát 3 versenyre csökkentették. A 
2019. évi Világbajnokság az első kvalifikációs verseny, ahonnan súlycsoportonként az első 6 versenyző jut 
ki. 2020. évben folytatódik a kvalifikációs sorozat a kontinentális versenyekkel, ahonnan 
súlycsoportonként 2 fő szerzi meg az indulás jogát. Ezt követi egy világkvalifikációs verseny, ahonnan 
súlycsoportokként 2 fő juthat ki az Olimpiára. Hiába játszanak meghatározó szerepet Európa birkózói 
mindhárom szakágban a Világbajnokságokon, a kontinentális kvalifikációval hátrányos helybe kerülnek, és 
kerülünk mi is.  
További változás: az olimpián szereplő súlycsoportok súlyhatárai 2018. januárjától is változnak. Ez 
további új feladatot ró a válogatott birkózókra, a megfelelő új súlycsoport kiválasztása, ami nem is olyan 
egyszerű. 

2020 TOKIÓ 
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Mikor kvalifikáltak versenyzőink az olimpiára? 
  2000. 2004. 2008. 2012. 2016. 2020. 

súlycsoportok 

száma 

8 7 7 7 6 6 

kvalifikáción részt 

vett birkózók 

száma 

15 fő 8 fő 10 fő 6 fő 10 fő ? fő 

kvalifikációt 

szerzett birkózók 

száma 

5 fő 5 fő 5 fő 4 fő 4 fő ? fő 

világbajnokságról 

jutott ki 

Majoros I 

Hirbik Cs 

Berzicza T 

Deák B M 

Füredy L 

Virág L  

Deák B M 

Lőrincz T  

Bácsi P/V. 

Fodor Z/II. 

Deák B M/VII 

Módos P/III. 

Deák B M 

Lőrincz V/V.   

kontinentális EU 

kvalifikációról 

jutott ki 

 

0 

 

Majoros I/I.   

0 

 

0 

Lőrincz T 

Varga Á  

(Kiss B)  

  

első világ 

kvalifikációról 

jutott ki 

Bárdosi S/II. 

(pontok 

alapján) 

Berzicza 

Tamás 

Virág L Lőrincz T/II. 

Bácsi P 

Bácsi P/V.   

második világ 

kvalifikáciról 

jutott ki 

 

0 

  

0 

 

 

0 

  

 

0 

  

 

0 
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FELKÉSZÜLÉSI SZAKASZOK 
  Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41 - 52. 

1999                                                                           VB < 15 hét a kval. versenyekig > 

2000   VK VK VK VK VK <<< 27 hét az olimpiáig >>> OB   

      < 9 hét alatt 5 verseny >                                                                           

2003                                                                               VB < 20 hét a kval. versenyekig > 

2004   VK VK <<< 23 hét az olimpiáig >>> OB   

            

< 3 hét alatt 2 
verseny >                                                                           

2007                                                                           VB < 33 hét a kval. versenyekig > 

2008   VK VK <<< 11 hét az olimpiáig >>> OB   

                                

< 3 hét alatt 2 
verseny >                                                       

2011                                                                         VB < 30 hét az Eu. kval. versenyekig > 

2012   Afk Amk Ák   Euk VK VK <<< 13 hét az olimpiáig >>> OB   

                              

< 3 hét alatt 3 
verseny >                                                           

2015                                                                         VB < 26 hét a kval .versenyekig > 

2016                     Ák   Afk Amk Euk VK VK <<< 14 hét az olimpiáig >>> OB   

                              

< 4 hét alatt 3 
verseny >                                                           

2019                                                                                   VB 

< ?? hét a kval 
.versenyekig > 

2020 ? Euk? ? ? VK? <<< ?? hét az olimpiáig >>> OB   

                              

< ? hét alatt 2 
verseny >                                                           
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Megoldandó feladatok 

felkészülési ciklusok alakulása 
  2000. 2004. 2008. 2012. 2016. 2020. 

közvetlen 

felkészülés a 

VB –re 

 5-6 hét  5-6 hét 5-6 hét  5-6 hét   5-6 hét 5-6 hét  

kvalifikációs 

felkészülési 

időszak 

15 hét 20 hét 33 hét 30 hét 26 hét ?? hét 

kvalifikációs 

versenyidőszak 

9 hét/  

5 verseny 

3 hét/  

2 verseny 

3 hét/  

2 verseny 

3 hét/  

3 verseny 

4 hét/  

3 verseny 

? hét/  

2 verseny 

Olimpiai 

felkszülési 

időszak 

27 hét 23 hét 11 hét 13 hét 14 hét ?? hét 



2018. 05. 08. 14 

Megoldandó feladatok 

a VB-re a kvalifikációs versenyekre és az 

Olimpiára történő felkészülési ciklusokban (1) 

 utóalapozás; 
 a 2018-ban bevezetett új súlycsoportok 

kiválasztása a versenyzők részére (kétnapos 
verseny, napi mérlegeléssel); 

 testsúly beállítás; 
 felkészülés a két napos versenyre; 
 minőségi edzőpartnerek biztosítása; 
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Megoldandó feladatok 

a VB-re a kvalifikációs versenyekre és az Olimpiára 

történő felkészülési ciklusokban (2) 

 „utolsó” kontroll versenyen(ek) és nemzetközi 
edzőtábor(ok); 

 Formaidőzítés, finomhangolás 
 „kiegészítő” sportszakmai stáb biztosítása 

(dietetikus, kondicionáló edző, gyógytornász, 
masszőr, terhelésdiagnosztika); 

 össze kell hangolni a munkát a már kvalifikáltak és a 
még nem kvalifikáltak között; 

 aki kvalifikált annak tervezzük az EB-n történő 
indulását; 
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Megoldandó feladatok 

a VB-re a kvalifikációs versenyekre és az  

Olimpiára történő felkészülési ciklusokban (3) 

 aki nem kvalifikált az nem indul az EB-n; 
 át kell gondolni, hogy van-e olyan súlycsoport ahol több 

alkalmas birkózó áll rendelkezésre vagy csak egy főre lehet 
számítani a kvalifikációs versenyeken; 

 verseny és regenerálódás – pihenés – esetleges sérülések 
kezelése a kvalifikációs versenyek között; 

 utazási gondok időátállás, akklimatizáció, ha kontinens váltás 
van két kvalifikáló verseny között; 

 az egymást követő kvalifikáló versenyeken elvileg mindig 
„gyengébb” lesz a mezőny, de a tapasztalat szerint a 
kvalifikációt a leghamarabb el kell érni (lásd a VB-ről kell kijutni 
leghamarabb) 
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Összegezés (1) 

Mi az amit már tudunk a tervezéshez? 

Amit tudunk: 

 hat súlycsoport 
 2 napos lesz a verseny és minden nap kell mérlegelni 
 16 fő súlycsoportonként 
 3 lépcsős kvalifikálás lesz 

o VB 
o kontinentális kvalifikáció 
o egy világkvalifikáló verseny 

 a 2019. évi VB idejét 
 a 2020. évi Olimpia versenyek idejét  
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Összegezés (2) 

Mi az amit még nem tudunk a tervezéshez? 

Amit nem tudunk: 

 hány hét áll rendelkezésre a felkészülésre VB-
től a kvalifikációs versenyekig; 

 mikor lesz a kontinentális kvalifikációs 
verseny; 

 mikor és hol (más kontinens???) lesz a 
világkvalifikációs verseny; 

 hány hét alatt kell a két kvalifikációs versenyt 
teljesíteni; 

 hány hét áll rendelkezésre felkészülésre a 
kvalifikációs versenyektől az Olimpiáig;  

 lesz-e kiemelés az Olimpián ha igen, 2 vagy 4 
fős;  
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Köszönöm a figyelmüket!!! 
 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Magyar Birkózó Szövetség 

       Farkas Tibor & Sike András 


