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VERSENYKIÍRÁS 
 
  
 
Rendező:  Esztergomi Kick-box SE 
 
Verseny neve: MIKULÁS KUPA 4FIGHT CHALLENGE 
 
Időpontja:  2022. December 10. (Szombat) 
 
Helye: Mindszenty József Katolikus Általános Iskola,  

Esztergom, Kiss János altábornagy út 1.  
 (Bejárat a Táti út bejárat felöl, a mellékelt képen jelölve) 
   
Szabályrendszer: pointfighting, light-contact, kick-light 
  
Nevezési határidő: December 4. Vasárnap, 24.00. óra 

Nevezni: A szokásos online nevezési rendszerben. Akinek még nincs 
feltelepítve, akkor annak a nevezéshez egy setup.exe file-t kell 
telepítenie.  https://1drv.ms/u/s!AtWWAKsBSMwwgcNS8AQRfbq
UkgUEtw?e=gMlNhx  
 
 

Mérlegelés:   December 09. (Péntek) 19:00-20:00.-ig, a verseny helyszínén 
December 10. (Szombat) 07:00-9:00-ig, a verseny helyszínén 
 

Nevezési díj: 8.000 Ft/ fő 1 szabályrendszerben történő indulás esetén 
 14.000 Ft/ fő 2 szabályrendszerben történő indulás esetén 
 18.000 Ft/ fő 3 szabályrendszerben történő indulás esetén  
 
 
Sorsolás:  Sorsolás Online Microsoft Teams rendszeren keresztül december 07.  

 este 20 órakor kezdéssel, amelyhez a meghívók emailben kerülnek 
kiküldésre december 06. (A sorsolásban résztvevők: nevezett klubok 
csapatvezetői, a verseny főbírája, szakágvezetők) 

 
 A pontos lebonyolítási sorrendről, pástbeosztásról minden klubvezető 
 december 09. délelőtt emailban tájékoztatást kap a sorsolási táblákkal  
 együtt. 
 
Megnyitó:  10.00-kor  
 
Versenykezdés: 10.20-kor  
 
Díjazás: kupa, érem oklevél az első helyezettnek, második, harmadik helyezettek 

érem, oklevél. 
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Indulási feltételek, korcsoport és minimum övfokozat 
 
Gyermek: azok a női és férfi versenyzők, akik 2013, 2014 és 2015-ben születtek. (Minimum 9. kyu) 
 
Szabályrendszerek: Point Fighting 
Súlycsoportok:  Fiú -24kg, -27kg, -30 kg,-33kg, -36kg, +36 kg 
 Lány -24kg, -27kg, -30 kg,-33kg, -36kg, +36 kg 
 
Cadet1: azok a női és férfi versenyzők, akik 2010,2011 és 2012-ben születtek. (Minimum 9. kyu) 
 
Szabályrendszerek: Point Fighting, Light-contact, Kick-light 
Súlycsoportok:  Fiú -28kg, -32kg, -37kg, 42kg, 47kg, +47kg 
 Lány -28kg, -32kg, -37kg, 42kg, 47kg, +47kg 
 
Cadet2: azok a női és férfi versenyzők, akik 2007,2008 és 2009-ben születtek. (Minimum 8. kyu) 
 
Szabályrendszerek: Point Fighting, 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 női és férfi versenyzők, akik 2004,2005, és 2006-ben születtek. (Minimum 7. kyu) 
 
Szabályrendszerek: Point Fighting, Light-contact, Kick-light 
Súlycsoportok:  Férfi -57kg, -63kg, -69kg, 74kg, 79kg, 84kg, 89kg, 94kg, +94 kg 
 Női -50kg, -55kg, -60kg, 65kg, 60kg, 65kg, 70 kg, +70kg  
 
Felnőtt: azok a nők és férfiak, akik 1982-2003-ban születtek, továbbá azok a junior korcsoportba 
tartozó versenyzők, akik 2022.12.10. előtt már betöltötték a 18. életévüket. Minimum 7. kyu 
 
Szabályrendszerek: Point Fighting, Light-contact, Kick-light 
Súlycsoportok:  Férfi -57kg, -63kg, -69kg, 74kg, 79kg, 84kg, 89kg, 94kg, +94 kg 
 Női -50kg, -55kg, -60kg, 65kg, 60kg, 65kg, 70 kg, +70kg  
 
 
Master Class: azok a férfiak, akik 2022.12.10.-én már betöltötték a 41. életévüket, de még nem 
töltötték be az 55. életévüket Minimum 7. kyu  
 
Szabályrendszerek: Point Fighting, Light-contact, Kick-light 
Súlycsoportok:  Férfi -79kg, +79 kg 
 

Továbbá indulási feltétel 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. 

Kötelező  
védőfelszerelés:  Szabálykönyv szerint 

(Fogvédő; lábfej védő; sípcsontvédő; pointfightingban könyökvédő; nyitott 
kezes kesztyű, light-contact-ban zárt kezes kesztyű; ágyékvédő; fejvédő; 
arcvédő a gyermek és a cadet1 korcsoportokban használható; a cadet2. és a 
junior korcsoportban a nőknél a mellvédő, altestvédő kötelező. Kick-light 
szabályrendszerben rövid kick-box nadrág és kick-light póló) 
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Menetidő:   

Gyermek korosztályban     2x1perc 
Cadet 1 korosztályban     2x1,5perc 
Cadet 2 korosztályban     2x2perc 
Junior, felnőtt, master class korosztályban   2x2perc 

 
Bíráskodás:  A Magyar Kick-box Szövetség bírói karának tagjai. 
 
Egyebek:  Kérünk mindenkit, hogy időben nevezzen és érkezzen! 

A nevezés lezárása után a versenyzők más kategóriában csak indokolt 
esetben indulhatnak! 
A versenyt 3 küzdőtéren tervezzük lebonyolítani!  
Kérünk mindenkit, az aktuális járványügyi szabályok betartására!  

   A verseny helyszínén büfé üzemel! 
Az öltözőben hagyott értéktárgyakért, pénzért és ruházatért a rendezőség 
felelősséget nem vállal!  
Kérjük az Edző Kollégákat, hogy versenyzőik mögött a WAKO 
szabálykönyvben leírtak szerinti ruházatban, fairplay szabályai szerint adják a 
tanácsokat! 

 
Esztergom, 2022.11.06.        
  
  
Sporttársi üdvözlettel: 
 Olasz Attila  
 EKBSE alelnök 
 +36 70 6366 906 


