Controll Sportegyesület

VERSENYKIÍRÁS
Rendező:

Magyar Kick-Box Szövetség
Controll Sportegyesület Szombathely

Verseny neve:

Light-contact és Kick-light Felnőtt és Master Class Magyar Bajnokság

Időpontja:

2021. szeptember 4. (szombat)

Helye:

ELTE SEK Sportcsarnok, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. A
Sportcsarnokot a Szinyei Merse Pál utca felől lehet megközelíteni autóval.

Szabályrendszer:

Light-contact és kick-light

Nevezési határidő: Augusztus 31. kedd, 24.00 óra
A nevezésre augusztus 20-tól lesz majd lehetőség a később megadott nevezési
felületen.
Mérlegelés:

Szeptember 3. péntek 19:00-tól 20:00-ig a helyszínen.
Szeptember 4. szombat 8:30-9:30-ig a helyszínen.

Megnyitó:

10.30-kor

Versenykezdés:

11.00-kor

Nevezési díj:

1 kategóriában: 3.500 Ft
2 kategóriában: 6.000 Ft

Indulási feltételek, korcsoport és minimum övfokozat:
• Korcsoport:
Felnőtt/junior: azok a nők és férfiak, akik a light-contact és kick-light szabályrendszer esetében
1980.12.31. után és 2003.10.17. előtt születtek.
Master class: azok a hölgyek és urak, akik a light-contact és kick-light szabályrendszer esetében
1966-1980 évben születtek.
• Övfokozat: min. 6. kyu
• Súlycsoportok:
Felnőttek:
- férfiak: -57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 kg
- nők: -50, -55, -60, -65, -70, +70 kg
Veteránok:
- férfiak: -63, -74, -84, -94, +94 kg
- nők: -55, -65, +65 kg
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Figyelem!
Továbbá indulási feltétel:
1. A szakági sportegyesületi tagkönyvbe bejegyzett sportorvosi „versenyezhet” igazolás, amely
betöltött 18. év alatt fél, 18. év felett egy évnél nem régebbi.
2. Sportolói kártya megléte, vagy szövetségi névre szóló igazolás a sportolói kártyák igényléséről
és a kártyák költségeinek befizetéséről.
3. A Felnőtt Országos Bajnoki Döntő nyílt, bárki indulhat, aki teljesíti a fentebb felsorolt
nevezési feltételeket.
4. A Master Class Országos Bajnoki Döntő nyílt, bárki indulhat, aki teljesíti a fentebb felsorolt
nevezési feltételeket.

Díjazás:

Első helyezett: kupa, érem, oklevél.
Második, harmadik helyezett: érem, oklevél (osztott harmadik hely).

Kötelező
védőfelszerelés:

Szabálykönyv szerint!

Menetidő:

Felnőtt 3x2 perc, Master Class 2x2 perc.

Információ:
Dancsó Zoltán (+36 30 227 3378)
Olasz Attila (+36 70 636 6906)
Koszogovits Mihály (+36 30 217 0666)
Egyebek:

Kérünk mindenkit, hogy időben nevezzen és érkezzen!
A verseny helyszínén büfét üzemeltetünk.
Az öltözőben hagyott értéktárgyakért, pénzért és ruházatért a rendezőség
felelősséget nem vállal!

Szombathely, 2021.08.13.

Sporttársi üdvözlettel:

Koszogovits Mihály
Controll Se elnök
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