Magyar Kick-Box Szakszövetség
Versenyrendszer Szabályzat
(VESZ)

Hatálybalépés időpontja: 2009.01.15.

Versenyrendszer Szabályzat

A szabályzat célja:
Az egyes szakágakban, szabályrendszerekben és korcsoportokban a ranglisták kialakításának,
valamint a korosztályos Országos Bajnokságokon és a Világ- és kontinens bajnokságokon
történő indulási jogosultság szabályainak meghatározása.
A szabályzat hatálya:
A VESZ kiterjed a Magyar Kick-Box Szakszövetség (MKBSZ) tagszervezeteire és a
Magyarországon rendezett versenyeken résztvevőkre.
A szabályzat hatálybalépése:
A VESZ-t az MKBSZ elnöksége fogadja el, amely az elfogadás másnapján lép hatályba.

I. A WAKO-hoz tartozó szakágak (pointfighting (PF), light-contact (LC),
kick-light (KL), full-contact (FC), low-kick (LK), K1)
Korcsoportok, szabályrendszerek:
TATAMI
- gyermek (8-9 évesek)
- cadet1 (10-11-12 évesek)
- cadet2 (13-14-15 évesek)
- junior (16-17-18 évesek)
- felnőtt (19- évesek)
RING
- junior1 (15-16 évesek)
- junior2 (17-18 évesek)
- felnőtt (19- évesek)

PF
PF, LC, KL
PF, LC, KL
PF, LC, KL
PF, LC, KL
FC, LK, K1
FC, LK, K1
FC, LK, K1

1. Alapelvek
 A felnőtt Világ- és Európa-bajnokságokon csak azok a versenyzők vehetnek részt,
akik súlycsoportjuk ranglista eredményei alapján kvalifikálták magukat a magyar
bajnoki döntőbe és súlycsoportjukban megnyerték az országos bajnokságot (OB).
 A cadet és juniorok korcsoportok esetében, abban az esetben, ha országonként két
versenyző indulására van lehetőség, akkor az egyik induló az adott évi korosztályos
magyar bajnok, a másik az adott súlycsoport ranglistájának első helyezettje.
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 Magyar bajnoki címet az OB-on való indulás nélkül nem lehet szerezni.
 Az a ranglistán szereplő versenyző, aki nem szerzett egyetlen pontot sem (nem volt
értékelhető eredménye), az nem indulhat az OB döntőjében. Ez alól kivétel, ha a
ranglista első helyezettjének valamely okból egyetlen döntőre kiálló ellenfele sincs és
a bajnoki cím megszerzése érdekében egy ellenfél behívása szükséges (a magyar
bajnok ebben az esetben is a döntő győztese lesz).
 A ranglistákon történő kvalifikáció az MKBSZ adott évi hivatalos versenynaptárában
szereplő összes hazai és külföldi versenyen elért eredmény alapján megszerzett
pontszámok összeszámítása alapján történik.
2. Részletes szabályok
 Amennyiben egy versenyző a kvalifikációs versenyeken több súlycsoportban is indult,
akkor a különböző súlycsoportokban elért eredmények nem vonhatók össze. Egy
szabályrendszerben csak egy súlycsoportban kvalifikálhatja magát egy versenyző a
bajnoki döntőbe.
 Amennyiben egy versenyző benevez egy súlycsoportba, de ellenfele nincs és ezért egy
másik súlycsoportban ér el eredményt ugyanazon a versenyen, akkor az ebben a
súlycsoportban elért eredményét ennél súlycsoportnál kell figyelembe venni (nem a
nevezés szerinti súlycsoportban). Ha nem indul el másik súlycsoportban, akkor a
nevezés tényéért 2 ranglistapont illeti meg.
 A versenyzők egymás között pontokat nem adhatnak át, indulási jogosultságról mások
javára lemondani nem lehet.
 A semi-contact Világ- és Európa-bajnokságokon a csapatverseny résztvevőit a
világbajnokságon résztvevő versenyzőkből a semi-contact válogatott vezető edzője
jelöli ki.
 Amennyiben egy versenyző indulási jogosultságot szerzett Világ- és Európabajnokságokon való indulásra, de azzal mégsem kíván élni (sérülés, válogatottság
lemondása), akkor az adott évi magyar bajnoki második helyezett nem lép előre
automatikusan, az esetleges indulásról - kivételes méltányosságból, az adott válogatott
vezető edzőjének javaslatára - az MKBSZ elnöksége dönt.
3. Indulási jogosultság megállapításának szabályai az utánpótlás EB-VB-ken
 A ranglistán pontok szerzésére a magyar, illetve a WAKO versenynaptárában szereplő
hivatalos versenyek szolgálnak. A pontszerzés lehetősége az Utánpótlás OB előtti nap
végéig áll fenn.
 A ranglista az OB előtti napon lezáródik.
 Alapesetben az OB első, illetve a ranglista első helyezettje a két induló.
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 Amennyiben az OB első helyezettje nem tud/nem akar indulni, akkor az OB 2.
helyezettje (és így tovább) lesz jogosult ezen a helyen indulni.
 Amennyiben a ranglista első helyezettje nem tud/nem akar indulni, akkor a ranglista 2.
helyezettje (és így tovább) lesz jogosult ezen a helyen indulni.
 Amennyiben egy versenyző az adott évben megszerzi mindkét első helyezést (OB,
ranglista), akkor kötelezően a magyar bajnoki 1. helyezése (OB) jogán kvalifikálja
magát. A ranglistás helyezés indulási jogosultsága ebben az esetben a ranglista
második helyezettjét illeti meg. Amennyiben a 2. nem tud/akar indulni, akkor a
ranglista 3. indulhat és így tovább.
 A ranglistán fennálló pontegyenlőség esetén a helyezés eldöntésénél a hazai
Világkupa eredménye számít döntő tényezőnek. Amennyiben ez is azonos lenne,
akkor a Bestfigter, ha ez is azonos lenne, akkor az Austrian Classic eredménye alapján
kell dönteni.
 Amennyiben valaki több súlycsoportban is szerepel a ranglistán, akkor
o ha megnyeri az általa választott súlycsoportban az OB-t, akkor kötelezően
abban a súlycsoportban kvalifikálta magát az EB-re. Ebből az következik, hogy
az ebben és a másik súlycsoportban megszerzett ranglista helyét már nem
veheti igénybe (ezért figyelembe kell vennie a választásnál, hogy a választott
súlycsoport az legyen, amiben ténylegesen akar indulni az EB-n),
o ha abban a súlycsoportban, amelyikben indult az OB-n nem nyert, akkor az
ebben és a másik súlycsoportban megszerzett ranglista helyeit igénybe veheti
azzal, hogy az OB indulási súlycsoportjában megszerzett ranglista helyét kell
első helyen figyelembe venni. Tehát, ha ebben a súlycsoportban ranglista első
lett, akkor ebben a súlycsoportban lesz kötelezően ő a második helyen kijutó, a
másik súlycsoportban megszerzett ranglista helyét már nem veheti igénybe,
o ha abban a súlycsoportban, amelyikben indult az OB-n nem nyert és itt nem
ranglista első, azaz ebben a súlycsoportban egyik helyen sem kvalifikálta
magát, akkor a másik súlycsoportban megszerzett ranglista helyét igénybe
veheti azzal, hogy amennyiben ebben a másik súlycsoportban a ranglista helye
alapján kvalifikálni tudta magát, akkor csakis ebben a súlycsoportban indulhat
az EB-n.
4. A ranglistákon elérhető pontszámok számításának szabályai
 A ranglista helyezések meghatározásához a kvalifikációs versenyeken elérhető
pontszámok:
I. helyezés
II. helyezés
III. helyezés
IV. helyezés

12 pont
9 pont
8 pont
7 pont
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 Amennyiben egy versenyző egy versenyen benevez az egyik súlycsoportba, de
ellenfele nincs akkor a nevezés tényéért 2 ranglista-pont illeti meg.
 A ranglista végső sorrendjét a ranglista versenyeken elért pontszámok összege alapján
kell meghatározni.
5. A magyar bajnoki rendszer működésének szabályai
 Az OB rendszerében a tatami sportoknál a felnőtt korcsoportban, a ring sportok
esetében a felnőtt és a junior korcsoportokban a bajnoki rendszer egy, vagy kettő
kvalifikációs fordulóból, illetve döntőből (rájátszás) áll.
 Az OB döntőjén való részvételnek nem feltétele az egy, vagy kettő hazai kvalifikációs
bajnoki fordulón történő indulás, a döntőben való részvételre csak külföldi
versenyeken elért eredmények utáni ranglista helyezés alapján is van lehetőség.
 A tatami sportok esetében a felnőtt korcsoportban Az OB döntőjébe a ranglisták első
négy, a ring sportok esetében az első két helyezettje kerül behívásra. Pontegyenlőség
esetén az azonos pontszámot elérők mindegyike jogot szerez a döntőben való
induláshoz. A tatami sportokban a cadet, és junior korcsoportokban Az OB döntőjébe
bármely jogosult benevezhet.
 Amennyiben az első négy/kettő helyezett közül egy (több) versenyző nem tud/akar
indulni a MB döntőjében, akkor a négyes/kettes döntőkön résztvevők létszámhatáráig
lehetőség van a ranglistán soron következő, legalább két pontot elért versenyző(k)
behívására.
 Az aktuális ranglistákat az MKBSZ Minősítési és Igazolási Bizottsága (MIB) készíti.
Az összes hazai és külföldi versenyeredmény Bizottsághoz történő eljuttatása az egyes
szakágak vezető edzőinek a feladata, együttműködve a versenyeket rendezőkkel.
 Az OB i döntők, illetve a cadet és junior világversenyek résztvevőinek a ranglistán
elért helyezések alapján meghatározott első körös listáját az MKBSZ
versenyigazgatója és az adott szakág vezető edzője kapja meg a MIB-tól. A jelöltekkel
a részvételről az adott szakágak vezető edzői egyeztetnek, illetve szükség esetén újabb
versenyzőket jelölnek az esetlegesen kiesők helyére. Az egyeztetések után a VESZ
szabályai alapján kialakított végső listát a versenyigazgató küldi ki a versenykiírással
együtt az érintettek részére.
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II. Az IFMA-hoz tartozó szakág (kick-thai-box (KTB))
Kick-Thai-Box Amatőr Liga, IFMA (International Federation of Muaythai Amateur)
szabályrendszerű amatőr versenysorozat Magyar Kick-box Szakszövetség (MKBSz)
versenyrendszerén belül
A versenysorozat célja

1.

 Több fordulón keresztül keret kiválasztása, akik Magyarországot képviselik az adott
évi IFMA nemzetközi versenyeken. A versenysorozat győztesei jogot szereznek
magyar válogatottként a nemzetközi IFMA versenyeken való részvételre.
 A versenysorozat keretein belül lehetőség van kezdő versenyzők és a fiatalabb
korosztályok számára is tapasztalatot szerezni, a B kategóriában, illetve a különféle
ifjúsági korosztályokban.
 A thai-box sportág, és ezen keresztül a sportszerű, egészséges életmód népszerűsítése.

2.

A versenysorozat jellege
 A verseny nyílt, MKBSz tagok és a szövetséghez nem tartozó egyesületek egyaránt
részt vehetnek rajta.
A versenysorozat lebonyolítása

3.

 A résztvevők fordulónként egy mérkőzést vívnak, a döntő kivételével. Az egyes
fordulókban szerzett pontokkal súlycsoportonként 4 fő kerül a döntőbe, ahol egyenes
kieséses rendszerben dől el az első helyezés. Négynél több résztvevő csak
pontegyenlőség esetén kerülhet be, ekkor a sorsolásnál a legtöbb ponttal rendelkező
versenyző a kiemelt.
A döntőben a legtöbb pontot szerzett versenyzők mellett az előző év VB és EB érmes
helyezettjei is jogosultak részt venni, a sorsolásban szintén kiemelt helyre jogosultan.
A döntőbe, nyert mérkőzés nélkül nem hívható be versenyző.
A selejtező fordulókban páratlan számú jelentkező esetén a rendező SE versenyzői
élveznek elsőbbséget.

4.

Pontrendszer





5.

Pontozásos győzelem:
KO, RSC és feladás győzelem:
vereség:
leléptetés esetén:

15 pont,
20 pont,
5 pont,
0 pont

Korosztályok
12-13 év gyerek
14-15 év cadet
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16-17 év junior
18-35 év felnőtt
Felnőtt B kategória: 8 győztes mérkőzés alatt
Felnőtt A kategória: 8 győztes mérkőzés felett, ill. az előző évad B kategória győztesei
Az életkor meghatározásánál a betöltött életkor mérvadó.

6.

Súlycsoportok

A súlycsoportok igazodnak az IFMA szabályrendszerében meghatározott kategóriákhoz.
Felnőtt és junior
férfi
-tól (kg) -ig (kg)
42
45
45
48
48
51
51
54
54
57
57
60
60
63,5
63,5
67
67
71
71
75
75
81
81
86
86
91
91
+

Felnőtt és junior női

Gyerek és cadet

-tól (kg)
42
45
48
51
54
57
60
63,5
67
71
75

-tól (kg)
28
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
63,5
67
71
75

-ig (kg)
45
48
51
54
57
60
63,5
67
71
75
+

-ig (kg)
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
67
71
75
+

Amennyiben az adott súlycsoportban csak egy induló van, mérlegelés szerinti súlycsoportnál
a versenyző az edző és a saját beleegyezésével, maximum egy súlycsoporttal magasabb
kategóriában indulhat.

7.

Menetidő
gyerek 3x1 perc, 1 perc pihenő
cadet 3x1,5 perc, 1 perc pihenő
junior 3x2 perc, 1 perc pihenő
felnőtt B kategória 3x3 perc, 1 perc pihenő
felnőtt A kategória 3x3 perc, 1 perc pihenő

7

8.

Kötelező felszerelés

Thaibox short, fogvédő, (lehetőség szerint fém), herevédő, lábfejvédős, egy részből álló
lábszárvédő, testvédő (kivéve A-kategória), ujjatlan póló (a testvédő alatt), könyökvédő, felül
zárt fejvédő, bandázs, jó állapotú kesztyű (10 oz), női mérkőzéseken mell- és mélyütés védő.
A test- és könyökvédőt a szervezők biztosítják, a többi felszerelés saját kell, hogy legyen!

9.

Nevezés

Az indulás feltétele: érvényes „versenyezhet” sportorvosi igazolás, 18 év alatt szülöi
beleegyezés.

10.

Szabályok, értékelés
 A verseny az IFMA szabályai szerint zajlik: muay thai szabályok, clinch, térd és
könyöktechnikák is engedélyezettek.
 A pontozást és a mérkőzések vezetését IFMA bírói vizsgával rendelkező bírók végzik.
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