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1. Alapelvek 

 

 

 

1.  Az e szabályzat szerinti minősítéseket azok a Magyar Kick-box Szövetséghez leigazolt versenyzők 

szerezhetik meg, akik rendelkeznek központi regisztrálási számmal. 

 

2.  A minősítési eljárás során a Magyar Kick-box Szövetség éves közgyűlésén elfogadott versenynaptárban 

szereplő, WAKO szabályrendszer szerint rendezett egyéni versenyeket lehet figyelembe venni. 

 

3.  A minősítési eljárás során a 2. pont szerinti, a minősítési bizottság birtokába került hivatalos 

versenyjegyzőkönyveket és eredménylistákat kell alapul venni. Ennek hiányában a minősítési kérelemre 

beírt versenyeredmény nem vehető figyelembe. A külföldi versenyekről hozni kell hivatalos 

eredménylistát, s ezt el kell juttatni a minősítési bizottsághoz. 

 

4.  A minősítési eljárás során az adott naptári évben elért eredményeket lehet számításba venni. 

 

5.  Minősítés egyéni küzdelmi versenyeken valamint egyéni formagyakorlat és egyéni aero-

kickboxing versenyeken elért eredmények alapján szerezhető. 

 

6.  Az egyéni formagyakorlat versenyek esetében a pusztakezes (soft és hard) valamint a fegyveres 

kategóriában elért eredményeket együtt kell figyelembe venni. Az egyéni aero-kickboxing versenyek 

esetében a seppaddal és steppad nélkül elért eredményeket szintén együtt kell figyelembe venni.  

 

7.  Az egyéni küzdelmi versenyek esetében - mivel egyeznek a súlycsoportok – a tatamisportokban (semi- 

és light-contact), valamint a ringsportokban (full-contact, low-kick és thai-box) elért eredményeket 

együtt kell figyelembe venni. 

 

8.  Az egyéni küzdelmi versenyek esetében minősítést szerezni azonban csak egy súlycsoportban lehet. A 

minősítést kérő versenyző által különböző súlycsoportokban elért eredményeket összevonni nem lehet.  

 

9.  Minősíteni a 13 év feletti (kadet 2 korosztálytól felfelé), legalább 6. kyu övfokozattal rendelkező 

versenyzőket lehet. 

 

10. Minősítést csak az szerezhet, aki az adott naptári évben legalább két versenyen eredményesen szerepelt.  

 

11. A junior korú versenyző szerezhet saját korosztályában és a felnőtt korosztályban is minősítést. A 

felnőtt korosztályos minősítésbe csak a felnőtt versenyek számítanak bele, míg a saját korosztályában a 

junior versenyeken elért eredményeiért járó pontokat össze kell adni a felnőtt mezőnyben elért 

eredményeiért járó pontokkal. 

 

12. Az egyes minősítési szinthez szükséges pontokat a szintnek megfelelő vagy magasabb kategóriájú 

versenyeken kell megszerezni. 

 

13. Azok a nemzetközi versenyek, amelyek nem felelnek meg a nemzetközi kategóriába sorolás feltételeinek, 

csak a hazai minősítő versenyek pontjaival értékelhetők. 
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2. A versenyek felsorolása 

 

 

 

1.  WAKO felnőtt és utánpótlási világbajnokság. 

 

2.  WAKO felnőtt és utánpótlás Európa-bajnokság. 

 

3.  „A” kategóriás nemzetközi verseny. 

A versenyt a WAKO „A” kategóriába sorolta. 

Legalább 3 nemzet (a rendező országgal együtt) válogatott szintű versenyzői indulnak, országonként 

1 versenyző a versenyt megelőző WAKO világ- vagy Európa-bajnokságon I.-III. helyezést ért el. 

 

4.  „B” kategóriás nemzetközi verseny. 

 Legalább 3 nemzet válogatott szintű versenyzői indulnak. 

 

 

E versenyeken a „nemzetközi” ponttáblázat szerint lehet pontokat szerezni. 

 

 

5.  Országos bajnoki döntő, felnőtt I. osztály 

 

E versenyen a „hazai A” ponttáblázat szerint lehet pontokat szerezni.  

 

 

6. Nemzetek közötti verseny. 

 Két vagy több nemzet versenyzői indulnak. 

 

7. Országos bajnoki döntő. 

 Ifjúsági és junior korosztály, felnőtt II. osztály. 

 

E versenyeken a „hazai B” ponttáblázat szerint lehet pontokat szerezni.  

 

 

8. Felnőtt I. osztályú Országos Bajnokság fordulói. 

 

9. Egyéb országos és területi versenyek. 

 

E versenyeken a „hazai C” ponttáblázat szerint lehet pontokat szerezni. 
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3. A minősítő eljárás 

 



 

 

1.  A sportoló minősítését a Magyar Kick-box Szövetség weblapjáról letölthető, megfelelően kitöltött 

„Minősítési kérelem” formanyomtatványon a versenyző és sportegyesülete közösen kérheti. 

 

2.  A minősítési kérelmet a minősítési bizottsághoz (Balázs Imre, 1195 Budapest, Árpád u. 14.) kell eljuttatni 

legkésőbb a versenyévet követő év január 15-ig. 

 

3.  A minősítéseknél a mellékletben szereplő ponttáblázatokat kell figyelembe venni. 

 

4.  A minősítési kérelem alapján az alábbi minősítéseket a Magyar Kick-box Szövetség Minősítési 

Bizottsága állapítja meg: 

 

Nemzetközi 

I. osztályú 

Kiváló ifjúsági sportoló 

Aranyjelvényes ifjúsági sportoló 

 

5.  Az alacsonyabb minősítéseket a klubok önállóan állapíthatják meg e szabályzat szerint. Regisztrálásra és 

jóváhagyásra e minősítésekről a klubok listát küldenek az MKBSZ-nek. 

 

6.  A minősítés megállapítása ellen a Magyar Kick-box Szövetséghez lehet fellebbezni a minősítés 

kézhezvételét követő 15 napon belül. 

 

7.  A minősítés érvényessége a teljesítést követő naptári év első napján lép életbe. 

 

8.  A „nemzetközi” minősítés 2 évig, a többi minősítés 1 évig érvényes. 

 

9.  A minősítéseket évente kell megállapítani. 

 

10. Az elért minősítésről a sportegyesületet a Magyar Kick-box Szövetség értesíti. 

 

11. Az elért minősítést be kell jegyezni a sportoló WAKO sportkönyvébe a „CERTIFICATION” (utolsó 

oldalon van) rovatba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5- 

 

 

4. Az elérhető minősítések 

 

A, Felnőtt korosztályban 

 



1.  Nemzetközi osztályú sportoló 

Aki: - Felnőtt világ- vagy Európa-bajnokságot nyert. 

- Felnőtt világ- vagy Európa-bajnokságon, „A”, „B” kategóriás versenyen, továbbá a Felnőtt I. 

osztályú Egyéni Bajnokságon összesen legalább 80 pontot szerzett a megfelelő ponttáblázatok 

szerint. 

 

2.  I. osztályú sportoló 

Aki: - A Felnőtt Országos Egyéni Bajnokságon  I. vagy II. helyezést ért el  és a  „nemzetközi”  pont- 

táblázat szerint legalább 20 pontot szerzett. 

- A Felnőtt Országos Egyéni Bajnokságon I.-III. helyen, legalább két további minősítő versenyen az 

I.-III. helyen végzett és összes pontja legalább 30. 

- A „nemzetközi” ponttáblázat szerint legalább 15 pontot és hazai versenyeken legalább 25 pontot 

szerzett. 

 

3.  II. osztályú sportoló 

Aki: - II. oszt Országos Bajnokságon I. helyezést ért el és legalább 1 minősítő versenyen az első 3 

között végzett. 

- Országos  bajnokságon vagy a ranglistán az első 4 között végzett. 

- Összes pontja legalább 20. 

 

4.  III. osztályú sportoló 

Aki: - Összes pontja legalább 10. 

 

B, Ifjúsági és junior korosztályban 

 

1.  Kiváló ifjúsági sportoló 

Aki: - Korcsoportjában országos bajnokságot nyert és az utánpótlás világbajnokságon I.-III. helyezést  

ért el. 

- A „hazai” és „nemzetközi” ponttáblázatok szerint legalább 70 pontot szerzett. 

 

2.  Aranyjelvényes ifjúsági sportoló 

Aki: - Korcsoportjában országos bajnokságot nyert és az utánpótlás Európa Bajnokságon I.-III. 

helyezést ért el. 

- Korcsoportjában országos bajnokságon a II.-IV. helyen végzett és az utánpótlás Európa 

Bajnokságon vagy világbajnokságon V-VIII. helyezést ért el. 

- Korcsoportjában országos bajnokságon a II.-IV. helyen végzett és legalább 2 egyéb versenyen I.-

II. helyet szerzett. 

- A „B” kategóriás vagy magasabb nemzetközi versenyeken 20 pontnál többet ért el és hazai 

versenyeken is legalább 15 pontot szerzett. 

- Összes pontja legalább 30. 

 

3.  Ezüstjelvényes ifjúsági sportoló 

Aki: - Összes pontja legalább 20. 

 

4.  Bronzjelvényes ifjúsági sportoló 

Aki: - Összes pontja legalább 10. 
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5. Ponttáblázatok 

 

 

1. Nemzetközi ponttáblázat 

 



megnevezés I. II. III. IV. V-VIII. IX-XVI. 

felnőtt világbajnokság 70 50 40 - 20 10 

utánpótlás világbajnokság 60 40 30 - 15 8 

felnőtt Európa Bajnokság 50 35 28 - 15 8 

utánpótlás Európa Bajnokság 40 30 25 - 12 6 

„A” kategóriás nemzetközi verseny 28 20 16 13 10 5 

„B” kategóriás nemzetközi verseny 14 10 8 6 4 2 

 

2.  Hazai ponttáblázatok 

 

A, - Felnőtt I. oszt. Országos Bajnokság 

megnevezés I. II. III. IV. V. VI. 

küzdelmi verseny 30 20 15 - 7 - 

formagyakorlat, aero-kickboxing 30 20 15 10 7 5 

 

B, - Nemzetek közötti verseny  

     - Országos Bajnokság  (ifjúsági és junior korosztályban, felnőtt II. osztályban) 

a súlycsoportban (kategóriában) induló versenyzők száma 

17- 9-16 7-8 4-6 3 2  

14 12 9 7 6 5 I. helyezés 

12 10 7 5 4 - II. helyezés 

10 8 5 3 2 - III. helyezés 

8 6 3 1 - - IV. helyezés 

5 1 - - - - V. helyezés 

3 - - - - - VI. helyezés 

 

C, - További versenyek  (pl. a felnőtt OB tavaszi és őszi fordulói, stb.) 

a súlycsoportban (kategóriában) induló versenyzők száma 

17- 9-16 7-8 4-6 3 2  

13 11 9 7 5 3 I. helyezés 

11 9 7 5 3 - II. helyezés 

9 7 5 3 1 - III. helyezés 

8 6 4 2 - - IV. helyezés 

7 5 3 1 - - V. helyezés 

6 4 2 - - - VI. helyezés 

5 3 1 - - - VII. helyezés 

4 2 - - - - VIII. helyezés 

 

 

Budapest, 2006.12.20.      (Balázs Imre) 


