
68. BORNEMISSZA GERGELY 

NEMZETKÖZI ÖKÖLVÍVÓ 

EMLÉKVERSENY 

VERSENYKIÍRÁSA 
 

 

1. A bajnokság célja:  

 

Megemlékezni Bornemissza Gergelyről, az Egri-vár 1552. évi török ostromának, hős 

hadnagyáról, valamint lehetőséget biztosítani a junior és ifjúsági korcsoportú versenyzők számára, 

hogy tudásukat megmutathassák. Válogató verseny a korosztályos világversenyekre. 

 

2. A bajnokság ideje:  

2018. március 06. (kedd)- 09. (péntek)  EGER  
 

3. A bajnokság helyszíne:  

Kemény Ferenc Sportcsarnok, 3300 Eger, Stadion út 8. (Érsekkert)  

Mérlegelés és orvosi vizsgálat a verseny helyszínén:  

2018. március 06. kedd 8.00-11.00 óra 

2018. március 07. szerda   8.00-9.00 óra 

2018. március 08. csütörtök       8.00-9.00 óra  

2018.március 09. péntek    8.00-9.00 óra  Figyelem! A döntők napján is van mérlegelés! 

 

SORSOLÁS és TECHNIKAI ÉRTEKEZLET:  

2018. március 06. a verseny helyszínén 12.00 órai kezdettel!  

 

A mérkőzések kezdési időpontja:  

2018. március 06.  15.00 óra 

2018. március 07.    15.00 óra 

2018. március 08.         15.00 óra  

2018. március 09.  16.00 órától –   

- a döntő mérkőzések egy ringben lesznek megrendezve! 

 

A versenybíróság elnöke fenntartja a jogot a mérkőzések időpontjának megváltoztatására, melyet 

az első napon a résztvevők tudomására hoz.  

 

 

4. A verseny rendezője:  

Magyar Ökölvívó Szakszövetség, Eger Megyei Jogú Város, Egri Városi Sportiskola és az Észak – 

Magyarországi Ökölvívó Régió Központ.  

A versenybíróságot, valamint a közreműködő versenybírókat a MÖSZ Bíró Bizottsága jelöli ki.  

 

 

5. A verseny résztvevői:  

A Bornemissza G. Nemzetközi Ökölvívó Emlékversenyen azon junior és ifjúsági korú versenyzők 

vehetnek részt, akik:  



Junior korcsoportban 2002 - 2003 között született versenyzők (15-16 évesek)  

Ifjúsági korcsoportban 2000 - 2001 között született versenyzők (17-18 évesek)  

Akik szabályos sportolói igazolvánnyal rendelkeznek (AIBA könyv)  

Akik érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkeznek  

Akik KO-H illetve RSC –H vereség miatt nincsenek eltiltva, vagy versenyzési joguk nincs 

felfüggesztve  

Akik nem állnak átigazolás alatt  

Azon súlycsoportban, ahol tizenhat fő fölötti nevezés történik, az a versenyző nem indulhat, 

akinek a legkevesebb mérkőzése volt a kezdés időpontjáig  

Indulni csak a sporttörvény által előírt versenyengedéllyel (kártyával) és érvényes orvosi 

igazolással lehet!  

 

6. Versenyszámok:  

A versenyt az AIBA versenyszabályzatában rögzítettek szerint az alábbi súlycsoportokban 

rendezzük meg:  

Junior súlycsoportok: 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg,  

                                      75 kg, 80 kg, +80 kg 

 

Ifjúsági fiú súlycsoportok: 49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, 91+ kg  

 

Ifjúsági lány súlycsoportok: 51 kg, 57 kg, 60 kg, 75 kg                    

 

7. Helyezések eldöntése.  

A versenyt kor- és súlycsoportonként kieséses rendszerben rendezzük meg. Az a versenyző, aki 

egy mérkőzésen vereséget szenved, kiesik a további küzdelmekből.  

A versenyzők helyezését az egyes súlycsoportokban az alábbiak szerint állapítjuk meg:  

I. helyezett az a versenyző, aki vereség nélkül küzdötte végig a bajnokságot  

II. helyezett az a versenyző, aki a döntőben szenvedett vereséget  

III. helyezettek azok a versenyzők, akik az elődöntőben szenvedtek vereséget  

A legeredményesebb egyesület az lesz, amelynek a versenyzői az alábbi pontszámítás alapján a 

legtöbb pontot szerzik:  

I. helyezett 7 pont  

II. helyezett 5 pont  

III. helyezettek 3,5-3,5 pont  

Pontegyenlőség esetén a több I. hely, azután a több II. hely és végül a több III. hely aránya dönt.  

 

8. Díjazás súlycsoportonként:  

I. helyezett aranyozott bajnoki érem+tiszteletdíj  

II. helyezett ezüstözött bajnoki érem  

III. helyezettek bronzszínűbajnoki érem  

Különdíjat kap: A bajnokságon a korcsoportonként legjobb teljesítményt nyújtó versenyző, a 

legeredményesebb csapat, a legeredményesebb csapat edzője.  

A különdíjak odaítélésében a Versenybíróság elnöke és a MÖSZ jelenlévő szakmai vezetői 

döntenek.  

 

9. Nevezések:  

A 68. Bornemissza G. Ökölvívó Emlékversenyre a nevezéseket legkésőbb 2018.03.01.-ig kell 

leadni az alábbi címre:  

 

e-mailben: info@boxing.hu 

A nevezésben kérjük feltüntetni a versenyző Versenyengedély – kártya számát! 



 

10. Költségek:  

A résztvevő versenyzők és kísérőik költségei (utazás, szállás és étkezés) a sportegyesületeket 

terhelik.  
 
 

11. Egyéb rendelkezések:  

A mérkőzések a MÖSZ érvényben lévő versenyszabályai szerint kerülnek lebonyolításra.  

A verseny helyszínén elveszített tárgyakért felelősséget nem vállalunk.  

Minden olyan kérdéses estben, amelyben a versenykiírás nem rendelkezik, a versenyszabályok 

előírásai a kötelező érvényűek.  

Szorítósegédi feladatokat ellátók közül egynek ökölvívói képesítéssel kell rendelkeznie.  

A dobogós helyezést elért versenyzők az eredményhirdetésen kötelesek sportruházatban 

megjelenni.  

A résztvevő versenyzőknek és edzőknek sportbaleseti biztosítással kell rendelkezniük. Az 

Emlékversenyen minden versenyzőnek rendelkeznie kell az AIBA könyv mellett érvényes 

versenyzői engedéllyel (plasztik-arcképes kártya)  

 

Figyelem! Mivel Egerben több rendezvény is van a verseny hétvégéjén, kérünk mindenkit a 

szállás foglalást ne az utolsó napokra hagyja! 

 

 

Eger, 2018.01.17.  

 

 

 

Szállás ajánlat 

 

Villa Citadella 

Eger, Bálint pap utca 3. 

http://www.villacitadella.hu/  

 

http://www.villacitadella.hu/

