MAGYAR MMA SPORTÁGI SZÖVETSÉG
MINŐSÍTÉSI SZABÁLYZAT
Hatályba lépés: 2017. 09. 24.
1.§
Minősítések:
A Magyar MMA Sportági Szövetség (továbbiakban Szövetség) a sportolókat és edzőket az edzésmunka
és a versenyeken való eredményesség és részvétel alapján, valamint a sportbírókat a képzésük alapján
soroljuk be.
Minősítés szerint 4 osztályba sorolható be a versenyeztetni kívánt sportolókat:
- (D) kategória a negyed osztályú
- (C) kategória a harmad osztályú
- (B) kategória a másod osztályú
- (A) kategória a első osztályú

-14-15 éves Növendék (haladó) kategória
-16-17 éves Kadet (haladó) kategória
-18-19 éves Junior (haladó) kategória
-18 év feletti Felnőtt (haladó) kategória

Az osztályokba való besorolás versenyszezon előtt történik.
Az adott év versenyidőszakára a versenynaptárjának kihirdetése után január 31-ig, történik.
2.§
Kötelezettségek:
a.) Minden Sportszervezetnek, Egyesületnek, minősítenie kell a versenyszezon kezdetéig a saját
sportolóját az 1.) pontban meghatározottak szerint. A minősítéseket írásban kötelesek a
meghatározott időre leadni az egyesületi vezetőknek Szövetség felé, hogy a kellő minősítési
versenyengedélyeket Szövetség adminisztrálni és a versenyzők részére időben ki tudja állítani. A
versenyző minősítése bekerül a sportkönyvébe.
b.) MMA edzői minősítések az edzésmunka a Szövetség által szervezett MMA szakedzői képzésen
történő minősítő vizsga, valamint minősítő versenyeken elért eredmények.
c.) MMA Sportbírói minősítések kategóriái függnek a sportszak ág hazai és nemzetközi bírói
képesítéseken. A hazai és nemzetközi Szövetség által szervezett képzésen történő minősítő vizsga, erre
lehetőséget nyújt a sportszakemberek számára.
3.§
Az osztályokba történő besorolás szempontjai:
Sportbíró:
- a már megszerzett hazai és nemzetközi sportbírói végzettségek,
- a minősített és kiemelt versenyeken való pontozó, ill. vezetőbíráskodás mennyisége,
- a Nemzetközi és hazai Szövetség által szervezett minősítő vizsga eredményei,
- Sportbíró lehet III. II. I. kategóriás,
- III. kategóriás Sportbíró, Magyarországi versenyeken pontozóként bíráskodhat
- II. kategóriás Sportbíró, Magyarországi versenyeken pontozó és vezető bíráskodhat,
- I. kategóriás Sportbíró, Magyarországi és Nemzetközi versenyeken pontozó és vezető
bíráskodhat.
Sportedző:
- edzéslátogatás, edzésmunkában eltöltött évek,
- az edzők által kiírt minősítő versenyeken való részvétel és elért eredmény
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Versenyző:
(D) kategóriájú versenyző:
Minden olyan egyesületi és szövetségi tag, aki betöltötte a 14. életévét, de nem töltötte be a 16.
életévét, minősítő kompetencia felmérésen megfelelt, aktívan részt vesz edzéseken, edzőtáborokban
és a korosztályos minősítő versenyeken rendszeresen eredményesen szerepel.
(C) kategóriájú versenyző:
Minden olyan egyesületi és szövetségi tag, aki betöltötte a 16. életévét, de nem töltötte a 18. életévét
és a minősítő kompetencia felmérésen megfelelt, aktívan részt vesz edzéseken, edzőtáborokban
valamint a hazai és nemzetközi versenyeken eredményesen szerepel.
(B) kategóriájú versenyző:
Minden olyan egyesületi és szövetségi tag, aki betöltötte a 18. életévét, de nem töltötte a 20. életévét
és a minősítő kompetencia felmérésen megfelelt, aktívan részt vesz edzéseken, edzőtáborokban
valamint a hazai és nemzetközi versenyeken eredményesen szerepel. Ezen felül a Szövetség Ifjúsági
válogatott keret tagja. (A kerettagokat a versenybizottság és a mindenkori válogatott vezetőedzői
határozzák meg).
(A) kategóriájú versenyző:
Minden olyan egyesületi és szövetségi tag, aki betöltötte a 18. életévét és a minősítő kompetencia
felmérésen megfelelt, aktívan részt vesz edzéseken, edzőtáborokban valamint a hazai és nemzetközi
versenyeken eredményesen szerepel. Ezen felül a Szövetség válogatott keret tagja. (A kerettagokat a
versenybizottság és a mindenkori válogatott vezetőedzői határozzák meg). Szerepel a Szövetségi és
Egyesületi honlapon feltüntetett hazai vagy nemzetközi ranglistán. Az „A” kategóriás versenyző
lehetőséget kap Profi versenyeken való részvételre. pályafutásának építésére.
Megjegyzés:
Az „A-B-C-D” kategóriájú minősítések a Szövetségi honlapon megtalálhatóak. Az egyesület
AZ „A” kategóriás versenyző lehetőséget kap Profi versenyeken való részvételre. pályafutásának
építésére. Kategóriaváltás, egy a meglévőnél nagyobb osztályba kerülés az életkor és az évenként a
sportoló minősítése során lehetséges. Melyeket az Egyesületek térítésmentesen és önállóan a bajnoki
szezon eredményességének figyelembe vételével végeznek. Ha a sportoló nem teljesíti a bajnoki
időszak során a követelményeket a sportvezetőknek, edzőknek, joga van visszavonni az adott
kategóriához tartozó lehetőségeket, akár az év közben megvonja a minősítését a sportolónak.
4.§
Minősítésekhez járó szakmai támogatás:
(D) kategóriájú versenyző:
- edzés lehetőség biztosítása
- versenylátogatásra lehetőség
- a versenyeken a védőfelszerelés biztosítása (kivétel a fogvédő, lágyékvédő, bandázs)
- ingyenes minősítő kompetencia vizsgalehetőség
(C) kategóriájú versenyző:
- edzés lehetőség biztosítása
- versenylátogatásra lehetőség
- hazai versenyeken a védőfelszerelés biztosítása (kivétel a fogvédő, lágyékvédő, bandázs)
- ingyenes minősítő kompetencia vizsgalehetőség
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(B) kategóriájú versenyző:
- edzéslehetőség biztosítása
- ingyenes minősítő kompetencia vizsgalehetőség
- magyar és nemzetközi versenylátogatás lehetősége
- hazai versenyeken a védőfelszerelés biztosítása (kivétel a fogvédő, lágyékvédő, bandázs)
- válogatott kerettagság, (eredményességtől függően)
- szponzorok, támogatók felkutatása
(A) kategóriájú versenyző:
- edzéslehetőség biztosítása
- ingyenes minősítő kompetencia vizsgalehetőség
- magyar és külföldi versenylátogatás lehetősége
- hazai versenyeken a védőfelszerelés biztosítása (kivétel a fogvédő, lágyékvédő, bandázs)
- válogatott kerettagság, (eredményességtől függően)
- szponzorok, támogatók felkutatása
- profi szerződési lehetőség
Szakmai elvárások:
(D) kategóriájú versenyző:
- edzéseken, edzőtáborokon való részvétel
- minősítő kompetencia vizsgákon való részvétel
- sportolóhoz méltó magatartás
- megfelelő sportorvosi igazolás megléte
- versenyengedély és nevezési díj megfizetése
- az edző által meghatározott versenyen való részvétel
(C) kategóriájú versenyző:
- edzésen, edzőtáborokon való részvétel
- megfelelő edzésmunka
- minősítő kompetencia vizsgákon való részvétel
- sportolóhoz méltó magatartás
- Megfelelő sportorvosi igazolás megléte
- verseny engedély és nevezési díj megfizetése
- az edző által meghatározott versenyen való részvétel
(B) kategóriájú versenyző:
- edzésen, edzőtáborban való részvétel, pontos megjelenés
- megfelelő edzésmunka, teljesítmény, fizikai állóképesség
- minősítő kompetencia vizsgákon való részvétel
- versenyengedély és nevezési díj megfizetése
- az edző által meghatározott versenyen való részvétel
- versenysúlyának tartása
- az edzők tájékoztatása a sportoló edzésen kívüli életének fontosabb eseményeiről, ami a
sportteljesítményt befolyásolhatja
- a Szövetség és az edzők által megszabott orvosi vizsgálatok elvégzése
- a Nemzetközi egyéni és válogatott versenyeken méltón képviselje Magyarországot
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(A) kategóriájú versenyző:
- edzésen, edzőtáborban való részvétel, pontos megjelenés
- megfelelő edzésmunka, teljesítmény, fizikai állóképesség
- minősítő kompetencia vizsgákon való részvétel
- versenyengedély és nevezési díj megfizetése
- az edző által meghatározott versenyen való részvétel
- versenysúlyának tartása
- az edzők tájékoztatása a sportoló edzésen kívüli életének fontosabb eseményeiről, ami a
sportteljesítményt befolyásolhatja
- a Szövetség és az edzők által megszabott és orvosi vizsgálatokat elvégzése
- a Nemzetközi egyéni és válogatott versenyeken méltón képviselje Magyarországot
Minden sportolótól elvárjuk, hogy;
- Sportolóhoz illően viselkedjen mind az edzésen, mind a versenyeke és azon kívül
- versenyen tiszta, sportruházatban jelenjen meg és a Szövetségi szabályzatában előírt
versenyruházatban küzdeni és Egyesületét képviselni.
- a Sportoló a Nemzetközi versenyeken köteles a Szövetség által előírt a Magyar válogatott öltözékben
megjelenni valamint a Nemzetközi versenyeken a Nemzetközi szövetség által előírt versenyruházatban
küzdeni!
- a Sportoló a versenyen mind a Magyar illetve Nemzetközi szabályoknak megfelelő higiéniai
követelményeknek meg kell felelnie.
Záradék:
A Minősítési Szabályzatot a Szövetség tagsága a 2017. 09. 24.-i ülésén jóváhagyta.
A fenti szabályzat visszavonásig érvényes.
Kelt: Budapest, 2017. Szeptember, 24.

HMMAF Elnöksége
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