
 

 

 
 

Serdülő korosztályos 
RÉGIÓS  CSAPATVERSENY 

 
-ID.SÜLLŐS GYULA EMLÉKVERSENY- 

 
 VERSENYKIÍRÁSA 

 
 
Az Emlékverseny névadójáról: 

A  2009. esztendő  novemberében, 57 esztendős korában elhunyt családfő, id. Süllős 
Gyula nevéhez fűződik a legendás angyalföldi bokszklub, a Vasas megmentése.  
A szakosztály szorult helyzetében nyújtott segítő kezet a piros-kék öklözőknek, név- és 
főszponzorként állt a csapat mellé. 

 Id. Süllős Gyula, a Vasas - Süllős Boxing Team korábbi elnöke a szakosztály fő 
támogatójaként segítette a Vasas Sport Club ökölvívó szakosztályának eredményes 
működését, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség alelnökeként pedig az egyetemes 
magyar ökölvívás elkötelezett támogatója volt. 

Id. Süllős Gyula rendkívüli ember volt. 

Nem véletlen, hogy akik ismerték és szerették, a mai napig úgy beszélnek róla, mintha 
közöttünk lenne, hiszen szellemisége, ránk maradt értékrendje továbbra is 
meghatározója mindennapjainknak.  

 A szakosztály napi menedzselését a kezdetektől fogva fiára, ifj.Süllős Gyulára bízta, aki 
az édesapa által lefektetett irányelveket követve irányítja a mai napig a csapatot. 

 
 

Preambulum: 

 

A Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) az Emberi Erőforrások 

Minisztériumával – mint Támogatóval - és a Magyar Olimpiai Bizottsággal  - mint 

Közreműködő Szervezettel  kötött „Támogatási szerződés” alapján a Sportági 

fejlesztési koncepció  megvalósításával összefüggő feladatok támogatására kapott 

forrásból finanszírozott rendezvény. 



 

 

 
1.   A verseny céljai : 
 
- Biztosítani a versenyzési lehetőséget a serdülő (fiú) korosztályú versenyzők részére. 
 
- Lehetővé tenni az ökölvívás ismeretanyagának versenyszerű  alkalmazását. 
 
- Elősegíteni a tanulók testi fejlődését, a tehetségek kibontakozását és kiválasztását. 
 
- Lehetőséget adni közösségek sport-és baráti kapcsolatainak kiépítésére és ápolására.  
 
- A korosztályos válogatott keret kialakításának elősegítése. 
 
 
 
 
 
2.    A verseny ideje és helye:  
                                                                         
                 2018. április hó 06. (péntek),-07. (szombat),-08.(vasárnap) 
 

Vasas Sport Club (1139 Budapest Fáy u. 58. ) 
 

“Gedó György” Ökölvívó terem  
 

 

         Mérlegelés, orvosi vizsgálat, sorsolás, technikai értekezlet színhelye:          
                                    
          Vasas Sport Club  (1139 Budapest Fáy u. 58.) 
 
          Tel.: Ráth Miklós ( 06-30-923-80-13, 06-70-938-65-65 ),  
                  e-mail: mikeey83gmail.com 
                 Sinkó Zoltán ( 06-20-209-56-04 ) 
                  e-mail: sinkozolko@gmail.com 
 
 
 
3.     A verseny rendezői : 
 
                   - Központi Régió I. Budapest-Pest megye 
 
                   - Vasas Sport Club /  Vasas-Süllős Boxing Team 
 
 
 
 



 

 

 
 
           A verseny programja: 
 
           2018. április 06. (péntek) 
                                    Orvosi vizsgálat és mérlegelés          8.00 - 11.00 óráig 
                                    Sorsolás                                                       12.00 óra 
                                    Mérkőzések kezdési időpontja:                    15.00 óra 
           2018. április 07. (szombat) 
                                    Orvosi vizsgálat és mérlegelés          8.00 - 09.00 óráig 
                                    Mérkőzések kezdési időpontja                     15:00 óra 
           2018. április 08. (vasárnap) 
                                    Csak orvosi vizsgálat                         9.00 - 09.30 óráig 
                                    Döntők Ünnepélyes megnyitója                   09.30 óra 
                                    Mérkőzések kezdési időpontja                     10.00 óra 
 
A mérkőzések kezdési időpontjai a verseny gördülékeny lebonyolítása érdekében 
változhatnak, melyet a Versenybíróság Elnöke az első napon az érdekeltek tudomására 
hozhat.  A változtatás elrendelése a Versenybíróság Elnökének a hatásköre. 
 
A versenybíróságot, a versenybírókat, valamint a közreműködőket a MÖSZ Bíró 
Bizottsága jelöli ki. 
 
A mérkőzések lebonyolítása egy szorítóban történik. 
 
 
 
4.     A verseny résztvevői: 
 
A Központi Régió I.Budapest,és Pest megye, az Észak-Magyarországi Régió, az Észak-
Dunántúlii Régió, a Dél-Dunántúli Régió és a Dél-Magyarországi Régió  azon  serdülő 
korosztályú fiú versenyzői 
 vehetnek részt, akik 
 
-       2004. és 2005. években születtek, 
 
-       szabályos sportolói igazolvánnyal (AIBA könyv), valamint érvényes biztosítási          
kártyával rendelkeznek, 
-       6 hónapnál nem régebbi keltű sportorvosi igazolással igazolják, hogy 
       versenyezhetnek, 
-      KO-H ill. RSC - H vereség miatt nincsenek eltiltva vagy versenyzési joguk 
       nincs felfüggesztve, 
-      nem állnak átigazolás alatt, 
 
Ajánlás: súlycsoportonként összesen 8 fő indulása 



 

 

Az esetleges kiemeléseket a MÖSZ Edzőbizottság jelen lévő szakmai megbízottjai, 
valamint a szakág vezetője végezheti. 
 
5.     Versenyszámok: 
 
Serdülő korcsoport: 
 
A versenyt serdülőknél 20 súlycsoportban rendezzük meg: 
 
34-35,5 kg, 37 kg, 38,5 kg, 40 kg, 41,5 kg, 43 kg, 44.5 kg, 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 
kg, 56 kg, 59 kg, 62 kg, 65 kg, 68 kg,72 kg, 76 kg, +76 kg. 
 

6. A mérkőzések időtartama: 
 
A mérkőzések 3 x 1,5 perces menetidőkkel kerülnek megrendezésre, a menetek között 
1 perces szünetekkel. 
 
Felszerelés : 
 
A versenyen  
-fogvédő (piros színű, vagy annak árnyalatai nem használhatók),  
-a sarok színének (piros vagy kék) megfelelő színű fejvédő, nadrág és mez, 
-kesztyű,  
-sarok nélküli cipő,  
-mélyütés védő használata kötelező. 
 
A mérkőzésen használatos fejvédőket és kesztyűket a MÖSZ biztosítja! 
 
7.     Helyezések eldöntése: 
 
A versenyt súlycsoportonként kieséses rendszerben rendezzük meg.  
Az a versenyző, aki egy mérkőzésen vereséget szenved, kiesik a további küzdelemből. 
A versenyzők helyezését az egyes súlycsoportokban az alábbiak szerint állapítjuk meg 
 
I. helyezett           az a versenyző, aki vereség nélkül küzdötte végig a versenyt. 
 
II. helyezett          az a versenyző, aki a döntőben szenvedett vereséget, 
 
III. helyezettek     azok a versenyzők, akik az elődöntőben szenvedtek vereséget 
 
V. helyezett          az a versenyző, aki a negyeddöntőbe szenvedett vereséget 
 
 
 
 
 



 

 

Csapatverseny: 
A súlycsoportok 
                                          I.          helyezettjei          7 pontot 
                                          II.         helyezettjei          5 pontot 
                                          III.        helyezettjei          3 pontot 
                                          V.        helyezettjei           1 pontot           kapnak. 
 
A pontok régiónkénti összesítése alapján alakul ki a régiók pontversenyének 
végső sorrendje. 
Pontegyenlőség esetén a több II. hely, majd a több III. hely aránya dönt.  
Ezek után is fennálló holtverseny esetén a több V. helyezések száma dönti el a Régiók 
eredményességi sorrendjét. 
 
8.     Díjazás: 
 
A korcsoport valamennyi súlycsoportjában az I. - II. - III. helyezettek éremdíjazásban 
részesülnek. 
 
Az első helyezettek külön tiszteletdíjat kapnak. 
 
Különdíjak: 
 
A korcsoport legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó versenyzője az Edzőbizottság, 
valamint a MÖSZ jelenlévő szakmai vezetői döntése alapján tiszteletdíjban részesül. 
 

- „Az emlékverseny legharcosabb versenyzője” díj. 
 

- „Az emlékverseny legtechnikásabb versenyzője” díj. 
 
Tiszteletdíjat kap „a korcsoport pontversenyének győztes csapata” is. 
 
9.     Költségek: 
 
A verseny rendezésével kapcsolatos költségeket a Központi Régió I.Budapest – Pest 
megye valamint a MÖSZ, a résztvevők utazási, szállás, étkezési és egyéb költségeit a 
résztvevő egyesületek fedezik. 
 
10. Nevezési határidő: 
 
A nevezéseket legkésőbb 2018. április 03-ig kell leadni az alábbiak szerint:  
 
A Magyar Ökölvívó Szakszövetség Ranglista Rendszerén keresztül lehet leadni a 
nevezéseket az egyesületeknek megküldött felhasználói kézikönyv szerint. 
Esetleges kérdések felmerülése esetén forduljanak a Magyar Ökölvívó 
Szakszövetséghez. 
MINDEN VERSENYZŐ CSAK EGY SÚLYCSOPORTBAN NEVEZHETŐ! 



 

 

11.      Egyéb rendelkezések: 
 
-       A mérkőzéseken kézi pontozás lesz. 
-     A mérkőzések a MÖSZ érvényben lévő versenyszabályai szerint kerülnek 
lebonyolításra. 
-       A Versenybíróságnak jogában áll a programon változtatni. 
-   A sportegyesületek kötelesek érvényes AIBA könyvvel, és érvényes 
Versenyengedéllyel ellátni versenyzőiket, valamint részükre, a 2004. évi I. törvény (a 
sportról) értelmében biztosítást kötni.  
-       Az edzők edzői igazolványaikat kötelesek a Versenybíróságnak bemutatni, és azt   
       maguknál tartani a verseny ideje alatt. 
-       A szövetség szakmai vezetése, a sorsoláskor, egyes súlycsoportokban induló 
versenyzőket kiemelhet. 
-      Minden olyan kérdésben, amelyben a kiírás nem rendelkezik a Verseny-
szabálykönyv    előírásai a kötelező érvényűek 
 
-       A verseny színhelyén elveszett tárgyakért a rendezők nem vállalnak 
felelősséget. 
-       Szándékos vagy gondatlan károkozásért az illető sportegyesület, 
szakosztály hivatalos  vezetője felelős. 
 
- Felhívjuk a résztvevő csapatok figyelmét, hogy a stadion rekonstrukciós 
munkálatai miatt minimális -és fizetős- parkolási lehetőséget tudunk csak 
biztosítani! 
Szombat-vasárnap a közterületi parkolás ingyenes. 
 
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 dobogóra, akkor a versenyből kizárják. 
 
Budapest, 2018. március 01.                                      

   Dr. Burján Attila 
                                                                                  szakosztály igazgató 
A verseny megrendezését jóváhagyta: 
 
 
_____________________________                          ____________________________ 
Magyar Ökölvívó Szakszövetség                                       Vasas Sport Club 
                                                                                          Markovits László Elnök 
            
A verseny megrendezését tudomásul vette: 
 
                                   _____________________________    
                                           Vasas-Süllős Boxing Team    

                                                   Süllős Gyula                     
                                                      Szakosztályelnök                    


