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A verseny célja:  

Lehetőséget biztosítani a sportolóknak a versenyzésre, és a Hajdú Kupa elnyerésére. 

A verseny helye: és ideje: Hajdú Vármegye Debrecen székhelye, Angyalföld tér 7 szám 
/DVSC Ökölvívó Csarnok 

 2017.10.14, 15      

 

Program: 

2017.10.14. 
Orvosi vizsgálat és mérlegelés: A verseny helyszínén /09-11 óráig/ 

Technikai értekezlet: 11 óra 

A mérkőzések kezdete: 14 óra 

2017.10.15. 
Orvosi vizsgálat: A verseny helyszínén, /8-9 óráig/ 

A mérkőzések kezdete: 10 óra 

 
 

A verseny rendezője: 

DVSC Ökölvívó Klub és az Észak-alföldi régió 

 

A verseny résztvevői:  

 Junior, ifjúsági, felnőtt kategória. 

A Versenyszabályok 9. § alapján indulásra jogosultak: 

- érvényes sportolói igazolvánnyal (AIBA könyv) rendelkeznek,  

- a Sporttörvény által előírt versenyengedély kártyával rendelkeznek, 

- érvényes sportorvosi igazolással rendelkeznek, 

- akik nem állnak átigazolás alatt. 

A verseny az AIBA szabályainak megfelelő súlycsoportokban és menetidőkkel kerül 
lebonyolításra.  

A 18 életévet betöltött ifjúsági korú versenyzők indulhatnak felnőtt korcsoportban. 

Nevezni: 

 Kor és súlycsoport megjelölésével a  

DVSC Ökölvívó Kft, 4028 Debrecen, Kút u. 80. címre,  

20/265-1180 tel. számra,   

a dvscboksz@gmail.com email címre. 

 Nevezési díj nincs! 

 

Versenybíróság:  

A versenybíróságot és a közreműködő bírókat a MÖSZ Bíró Bizottsága jelöli és küldi ki. 

 

 



 

Érmek és tiszteletdíjak: 

Súlycsoportonként az első, második és harmadik helyezettek érmet vehetnek át. Az első 
helyezet, a Hajdú Kupát is átveheti  

A legeredményesebb egyesület különdíjat vehet át. 

Pontszámítás: 7, 5, 3,5, 2, 1,  

                     Minden korcsoportban díjazzuk a leg kiemelkedőbb teljesítményt. 

 

Költségek: 

A verseny rendezési és díjazási költségeit a DVSC Ökölvívó Klub és az Észak-alföldi régió 
viseli.  

A résztvevő versenyzők és kísérőik költségei a saját sportegyesületüket terheli. 

 

 Egyéb rendelkezések: 

- A versenyen induló versenyzők és edzőik biztosítása kötelező. 

- A mérkőzések a Magyar Ökölvívó Szakszövetség érvényben lévő Versenyszabálya 
szerint kerülnek lebonyolításra.  

- A verseny helyszínén elveszett tárgyakért a Rendezőség felelősséget nem vállal. 

- Minden olyan kérdésben, melyben a kiírás nem rendelkezik, a Versenyszabály Könyv 
előírásai kötelező érvényűek. 

 

   Hajdú Vármegye,  Debrecen 2017.09.05.               

 

 

 

  Szabó Sándor 

 


