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2018. évi 

ÖKÖLVÍVÓ BUDAPEST-BAJNOKSGÁG 

A BIZALOM ZRT. KUPÁÉRT 

Versenykiírása 
1. A verseny célja: 

 

Lehetőség biztosítása minden korosztályban a BABSZ-hoz tartozó ökölvívó egyesületek, 

szakosztályok férfi és női versenyzői részére a Budapest bajnoki cím és helyezések 

elnyerésére. 

  

2. A bajnokság rendezője: a Budapesti Amatőr Box Szövetség (BABSZ) 

 

3. A versenybíróság: a versenybíróság elnökét, tagjait és a versenybírókat a BABSZ 

kérésére MÖSZ Bíró Bizottsága jelöli és küldi ki. 

 

4. A bajnokság helye és ideje: 

 

Madárfészek Ökölvívó Akadémia Sportcsarnoka (1045 Budapest, Pozsonyi utca 4/c) 

2018. május 11-13. 

 

Mérlegelés és orvosi vizsgálat a helyszínen. 

 

Sorsolás: 2018. május 11-én, 12.00 órakor a helyszínen. 

 

Mérlegelés és orvosi vizsgálat: 

 

2018. május 11. péntek 

 Mérlegelés és orvosi vizsgálat   8.00 -  10.00 óráig 

 Selejtezők kezdési ideje                          14.00 óra 

 

2018. május 12. szombat  

 Mérlegelés és orvosi vizsgálat             8.00 -  9.00 óráig   

Elődöntők kezdési ideje                                    14.00 óra 

 

2018. május 13. vasárnap  

 Orvosi vizsgálat     8.00 -  9.00 óráig   

Döntők kezdési ideje                           10.00 óra 

 

5. A bajnokság résztvevői: 

A bajnokságon a BABSZ-hoz tartozó egyesületek, szakosztályok férfi versenyzői (Budapest 

és Pest megye), valamint a bejegyzett egyesületek női versenyzői (Országos) vehetnek részt, 

akik a MÖSZ érvényes szabálykönyve alapján indulási jogosultsággal rendelkeznek. Indulni 

csak a sporttörvény által előírt versenyengedély kártyával lehet. 

 

6. A versenyszámok: 

A verseny minden korosztály (serdülő, junior, ifjúsági, felnőtt) és súlycsoport részére kerül 

megrendezésre, az AIBA versenyszabályzatában rögzítettek szerint.  
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7. Helyezések: 

 

A bajnokság kieséses rendszerben kerül lebonyolításra. Az a versenyző, aki egy mérkőzésen 

vereséget szenved, kiesik a további küzdelemből. 

Súlycsoportonként: 

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 

 

8. Díjazás: 

I. helyezett aranyozott bajnoki érem  

II. helyezett ezüstözött bajnoki érem 

III. helyezettek bronzszínű bajnoki érem 

 

A versenyzők a díjátadáson sportruházatban kötelesek megjelenni. A meg nem jelent 

versenyző díjazásban nem részesül. 

 

9. Költségek: 

A bajnokság rendezési költségeit a Budapest Főváros Önkormányzat, valamint Túróczi Antal 

úr (BABSZ elnökségi tag) fedezik. A résztvevő versenyzők és kísérők költségei a 

sportegyesületeket, szakosztályokat terheli.  

 

10. Nevezések: 

A nevezéseket legkésőbb 2018. május 6-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. 

11. Egyéb rendelkezések: 

 

a, a mérkőzéseket a MÖSZ érvényben lévő versenyszabályai szerint kell lebonyolítani, 

b, a ring segédi feladatokat csak érvényes edzői igazolvánnyal rendelkező személy 

láthat el kötelezően sportruházatban, 

c, a sportegyesületek kötelesek balesetbiztosítást kötni a versenyen induló versenyzőik 

és edzőik részére. 

d,  a verseny színhelyén elveszett tárgyakért a rendezők nem vállalnak felelősséget. 

e, minden olyan kérdésben, amelyben a kiírás nem rendelkezik a verseny  

szabálykönyv előírásai kötelező érvényűek. 

f, a dobogós helyezést elért versenyzők kötelesek az eredményhirdetéskor 

sportruházatban a dobogón megjelenni. 

 

Budapest, 2018. április 16. 

                                                                                                     Dr. Laczkó János s.k. 

                                                                                                       elnök 

                                                                                                     a BABSZ elnöksége nevében 

Jóváhagyta:  

Dobrádi Zsolt 

Magyar Ökölvívó Szakszövetség 

Sportszakmai menedzser 


