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VERSENYKIÍRÁS 

 

Rendező:  Budaörsi Kick-Box SE 

Verseny neve: X. Budaörs-Intersport Kupa 

Időpontja:  2020. Február 15. 

Helye: Budaörsi Hermann Ottó Általános Iskola – 2040. Budaörs, Ifjúság u. 6. 

Szabályrendszer: pointfighting, light-contact, kick-light – WAKO szabálykönyv szerint 

Nevezési határidő: 2020.Február 12. szerda, 24.00. óra 

A nevezést elektronikusan a megszokott nevezési programban kell leadni. Probléma 

estén Kiss Gábort keressétek. Tel. : 06 20 231 7161, e-mail: kiga@freemail.hu  

https://drive.google.com/file/d/1BYhBep4o-TP65P6xB8Yf3uJF1fP8afRO/view?usp=sharing 

Mérlegelés:  2020. Február 15. szombat 08:30-tól 10:00-ig  

Sorsolás:  2020. Február 15. szombat 10:00-tól 11:00-ig a helyszínen 

Megnyitó:  11:00-kor  

Versenykezdés: 11:15-kor  

Nevezési díj:  1 kategóriában: 3.000,- Ft 

   2 kategóriában: 4.500,- Ft 

   3 kategóriában: 5.500,- Ft 

Indulási feltételek, korcsoport és minimum övfokozat 

Gyermek: azok a (8-9 éves) leányok és fiúk, akik 2010. február 15. után és 2013. február 16. előtt születtek. 

(Minimum 9. kyu). 

Szabályrendszerek: Pointfighting 

Súlycsoportok:  Fiú -24kg, -27kg, -30kg, -33kg, -36kg, +36kg 

 Lány -24kg, -27kg, -30kg, -33kg, -36kg, +36kg 

Cadet1: azok a (10-11-12 éves) leányok és fiúk, akik 2007. február 15. után és 2010. február 16. előtt születtek. 

(Minimum 9. kyu) 

Szabályrendszerek: Pointfighting, Light-contact, Kick-light 

https://drive.google.com/file/d/1BYhBep4o-TP65P6xB8Yf3uJF1fP8afRO/view?usp=sharing
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Súlycsoportok:  Fiú -28kg, -32kg, -37kg, 42kg, 47kg, +47kg 

 Lány -28kg, -32kg, -37kg, 42kg, 47kg, +47kg 

 

 

Cadet2: azok a (13-14-15 éves) leányok és fiúk, akik 2004. február 15. után és 2007. február 16. előtt születtek, 

(Minimum 8. kyu) 

Szabályrendszerek: Pointfiighting, Light-contact, Kick-light 

Súlycsoportok:  Fiú -32kg, -37kg, -42kg, -47kg, -52kg, -57kg, -63kg, -69kg, +69kg 

 Lány –32kg, -37kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, +65kg 

Junior: azok a (16-17-18 éves) leányok és fiúk, akik 2001. február 15. után és 2004. február 16. előtt születtek 

(minimum 7. kyu)  

Szabályrendszerek: Pointfighting, Light-contact, Kick-light 

Súlycsoportok:  Férfi -57kg, -63kg, -69kg, 74kg, 79kg, 84kg, 89kg, 94 kg,+94kg 

 Női -50kg, -55kg, -60kg, 65kg, 70 kg, +70 kg  

Felnőtt: azok a (19-40 éves) nők és férfiak, akik 1979. február 15. után és 2001. február 16. előtt születtek (minimum 

7. kyu)  

Szabályrendszerek: Pointfighting, Light-contact, Kick-light 

Súlycsoportok:  Férfi -57kg, -63kg, -69kg, 74kg, 79kg, 84kg, 89kg, 94 kg,+94kg 

 Női -50kg, -55kg, -60kg, 65kg, 70 kg, +70 kg  

Master Class: azok a (41 éves) férfiak, akik 2020.02.15.-én már betöltötték a 41. életévüket, de még nem töltötték be 

az 55. életévüket (minimum 7. kyu)  

Szabályrendszerek: Pointfighting, Light-contact, Kick-light 

Súlycsoportok:  Férfi -79kg, +79kg   

Továbbá indulási feltételek: 
- a szakági sportegyesületi tagkönyvbe bejegyzett sportorvosi „versenyezhet” igazolás, amely betöltött 18. év 

alatt fél, 18. év felett egy évnél nem régebbi, 
- sportolói kártya megléte, vagy szövetségi igazolás a sportolói kártyák igényléséről és a kártyák 

költségeinek befizetéséről, 
- az éves szövetségi tagdíj igazolt befizetése a nevező egyesület részéről. 

 
Díjazás:  Minden helyezett éremben és oklevélben részesül. Az első három legtöbb pontot gyűjtő 

csapat kupát kap. Pontértékek: egyéni első hely 3 pont, második hely 2 pont, harmadik hely 1 

pont. 
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Kötelező  

védőfelszerelés:  WAKO - Szabálykönyv szerint 

(Fogvédő; lábfej védő; sípcsontvédő; pointfightingban könyökvédő, nyitott kezes, light-contact-

ban zárt kezes kesztyű; ágyékvédő; fejvédő; arcvédő nem használható; a cadet2. és a junior-

felnőtt korcsoportban a nőknél a mellvédő kötelező, póló. Kick-light szabályrendszerben rövid 

kick-box nadrág, ujjatlan póló) 

Menetidő:  Gyermek, Cadet 1 2x1,5p, Cadet 2 2x2p, Junior 2x2p, felnőtt 2x2p, Master Class 2x2p 

Információ:  Lovász Zoltán +36 30 371 8323, lovasz.zoltan@me.com 

Egyéb információk: A verseny helyszínén büfé fog üzemelni. 

Az öltözőben hagyott értéktárgyakért, pénzért és ruházatért a felelősséget nem vállalunk! 

Kérjük az Edző Kollégákat, hogy versenyzőik mögött melegítőben, sportemberhez méltóan 

adják a tanácsokat! 

 

Kérünk mindenkit, hogy időben nevezzen és érkezzen! 

Mindenkinek sok sikert kívánunk a versenyzéshez!    

                 
Budaörs, 2020.01.22. 

 

       Sporttársi üdvözlettel:  

 

       Lovász Zoltán 

       Budaörsi Kick-Box SE 

       Elnökségi tag 
 

 

 


