
QUEEN OF THE RING 

NEMZETKÖZI NŐI VERSENY 

VERSENYKIÍRÁSA 

 
 

1. A bajnokság célja:  

 

Versenyzési lehetőséget biztosítani a női versenyzőknek, valamint nemzetközi tapasztalatokat 

gyűjteni a korosztályos nemzetközi bajnokságokra.  

 

2. A bajnokság ideje:  

 

2018. március 18 - 23. 
 

3. A bajnokság helyszíne:  

 

Írottkő Hotel (9730 Kőszeg, Fő tér 4.) 

 

Program: 

 
2018. március 18.      Érkezés 

   21:00   Technikai értekezlet 

2018. március 19.      07:00-10:00   Orvosi vizsgálat és mérlegelés 

                                                11:00-12:00   Sorsolás 

                                                   15:00             Selejtezők 

2018. március 20.   08:00-09:00   Orvosi vizsgálat és mérlegelés 

                             15:00             Selejtezők  

2018. március 21.  08:00-09:00  Orvosi vizsgálat és mérlegelés 

                                         15:00             Elődöntő 

2018. március 22.  08:00-09:00  Orvosi vizsgálat és mérlegelés 

                             15:00             Döntők 

                          2018. március 23.     Elutazás 

 

 
A mérkőzések kezdési időpontjai a verseny gördülékeny lebonyolítása érdekében változhatnak! 

 

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, az Észak-dunántúli régió és a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület.  

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

 



5. A verseny résztvevői:  

 

A Queen of the Ring elnevezésű versenyen azon serdülő (13-14 évesek), junior (15-16 évesek) 

ifjúsági (17-18 évesek) és felnőtt női versenyzők vehetnek részt, akik:  

 

- szabályos sportolói igazolvánnyal rendelkeznek (AIBA könyv), 

- érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkeznek, 

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

felfüggesztve, 

- nem állnak átigazolás alatt, 

- a kötelező adataik feltöltésre kerültek a Magyar Ökölvívó Szakszövetség Ranglista 

Rendszerébe. 

 

Azon súlycsoportban, ahol tizenhat fő feletti 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:  

 

Serdülő súlycsoportok: 38 kg, 42 kg, 46 kg, 50 kg, 54 kg, 57 kg 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 

75 kg, 75+kg 

Junior súlycsoportok: 44 kg – 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66kg, 

70 kg, 75 kg, 80 kg, 80+ kg  

Ifjúsági súlycsoportok: 45-48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81, +81kg 

Felnőtt súlycsoportok: 45-48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81, +81kg 

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.  hely 7 pont  

II.  hely  5 pont  

III.  hely  3 pont  

V.  hely  2 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 aranyszínű érem + tiszteletdíj 

II. helyezett ezüstszínű érem 

III. helyezettek bronzszínű érem 

 

Tiszteletdíjat kap még: 

- a verseny legkiemelkedőbb teljesítményét nyújtó külföldi és hazai ökölvívó 

- a verseny legeredményesebb hazai és külföldi csapat vezetője 

A különdíjak odaítélésében a Magyar Ökölvívó Szakszövetség jelenlévő szakmai vezetősége 

dönt. 

 

9. Nevezések:  

 

A Queen of the Ring elnevezésű versenyre a nevezéseket legkésőbb 2018.03.02-ig kell leadni 

az alábbiak szerint:  

A nevezéseket a Magyar Ökölvívó Szakszövetség Ranglista Rendszerén keresztül lehet 

leadni az egyesületeknek megküldött felhasználói kézikönyv szerint. Esetleges kérdések 

felmerülése esetén forduljanak a Magyar Ökölvívó Szakszövetséghez. 

 

10. Költségek:  

 

- A verseny rendezési és díjazási költségeit Magyar Ökölvívó Szakszövetség, az Észak-

dunántúli régió, valamint a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület viseli. 

- A magyar versenyzők és kísérőik költségei (utazás, szállás, étkezés, helyi közlekedés, stb.) a 

résztvevő sportegyesületet terheli. 
 

11. Egyéb rendelkezések:  

 
 A mérkőzések az AIBA érvényben lévő versenyszabályai szerint kerülnek lebonyolításra. 

 A Versenybíróságnak jogában áll a programon változtatni. 

 A sportegyesületek kötelesek érvényes orvosi bejegyzéssel ellátott AIBA könyvvel, és ér-

vényesített versenyengedéllyel indítani versenyzőiket, valamint edzőik részére a 2004. évi 

I. törvény (a sportról) értelmében biztosítást kötni 

 A sportegyesületek kötelesek érvényes Versenyengedéllyel (Biztosítási kártya) ellátni ver-

senyzőiket.  

 A verseny helyszínén elveszett tárgyakért a rendezők nem vállalnak felelősséget. 

 Szándékos vagy gondatlan károkozásért az illető egyesület jelen lévő képviselője felelős. 

 Minden olyan kérdésben, amelyben a kiírás nem rendelkezik a Verseny-szabálykönyv elő-

írásai a kötelező érvényűek. 

 

Az ünnepélyes megnyitón és az eredményhirdetésen – sportruhában – a részvétel minden induló 

részére kötelező. Abban az esetben, ha a versenyző az ünnepélyes díjátadáson nem áll a dobogó-

ra, akkor a versenyből kizárásra kerül. 

Budapest, 2018.02.16.  

Információ: 

Magyar Ökölvívó Szakszövetség 

Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

Web: www.boxing.hu 

E-mail: info@boxing.hu 

Telefon: 06-1-460-6879 

http://www.boxing.hu/
mailto:info@boxing.hu


Terhességi nyilatkozat 

 
 

1. 18 év alatti női versenyzők terhességi nyilatkozata  

 

Dátum:2018.03. 

 

Hely: Kőszeg 

 

Esemény neve: Queen of the Ring nemzetközi női verseny 

 

Én, _________________________________________, szülője / gondviselője 

______________________________________ ökölvívónak, gyermekem nevében kijelentem, 

hogy nem terhes.  

 

Kijelentésemet felelősségem teljes tudatában tettem. Abban az esetben, ha a későbbiekben 

bebizonyosodna, hogy ez a nyilatkozat pontatlan vagy valótlan, és a verseny ideje alatt 

_______________________________ (bokszoló neve) bármilyen sérülést szenvedne, 

_______________________________ (bokszoló neve) szabad akaratából lemond a maga, 

örökösei, végrehajtói és adminisztrátorai nevében az AIBA vezetése és alkalmazottai, a ver-

seny szervezői (beleértve a helyi szervező bizottságot és a rendező szövetséget) és a verseny 

helyszín tulajdonosa ellen irányuló bármiféle kártérítési követeléseiről. 

 

Szülő vagy gondviselő aláírása: 

 

_____________________________________ 

 

Elismerte 

 

_____________________________________ 
[Ökölvívó aláírása] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terhességi nyilatkozat 

 

 

 
 
2. 18 év feletti női versenyzők terhességi nyilatkozata  

 

Dátum:2018.03.  

 

Hely: Kőszeg 

 

Esemény neve: Queen of the Ring nemzetközi női verseny 

  

 

Én, .......................................................  kijelentem, hogy nem vagyok terhes. 

 

Kijelentésemet felelősségem teljes tudatában tettem. Abban az esetben, ha a későbbiekben 

bebizonyosodna, hogy ez a nyilatkozat pontatlan vagy valótlan, és a verseny ideje alatt bármi-

lyen sérülést szenvednék, szabad akaratomból lemondok saját magam, örököseim, végrehajtó-

im és adminisztrátoraim nevében az AIBA vezetése és alkalmazottai, a verseny szervezői (be-

leértve a helyi szervező bizottságot és a rendező szövetséget) és a verseny helyszín tulajdono-

sa ellen irányuló bármiféle kártérítési követelésemről. 

 

 

Az ökölvívó aláírása: 

 

_____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szállás lehetőség 

 

Csikar Csárda és Panzió 

(9730 Kőszeg, Alsó krt. 12) 

 

 Szállás, teljes ellátás: 9500 Ft/fő/nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BOX Menü  

A Bécsikapu étteremben és a Garabonciás pizzériában 

(2018. március 18-22) 

 

Bécsikapu Étterem ajánlata: 

 

3 fogásos (leves, főétel, desszert) menü  1100Ft,- 

 

Garabonciás Pizzéria ajánlata: 

 

Minden nagy méretű pizza  1100Ft,- 

 

Várjuk minden kedves sportolót, edzőt és kísérőket sok szeretettel! 

 

 

 


