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 A 2020. ÉVI ,,PAPP LÁSZLÓ’’ FELNŐTT 

ÖKÖLVÍVÓ MAGYAR BAJNOKSÁG 

VERSENYKIÍRÁSA 

 

1. A bajnokság célja 

A Bajnokság célja a magyar ökölvívó sport népszerűsítése, a legjobb magyar női és férfi ökölvívók 

egymással szembeni megmérettetése által, a ,,Magyar Bajnok’’ cím elnyerése, valamint jogosultság 

megszerzése a nemzetközi tornákon való indulásra, illetve a válogatott keretbe való bekerülésre.  

 

2. A bajnokság helye és ideje 

 

Olimpia Sportpark 

9025 Győr, Radnóti Miklós út 46. 

2020. október 28-31. 
 

Sorsolás ideje: 2020. október 28-án (szerda) 12.00 órakor 

Mérlegelés, orvosi vizsgálat, sorsolás és technikai értekezlet a helyszínen. 

 

3. A bajnokság résztvevői 

A ,,Papp László’’ Felnőtt Ökölvívó Magyar Bajnokságon csak azok a sportegyesületek által 

hivatalosan, a nevezési határidőig benevezett női és férfi versenyzői vehetnek részt, akik 

➢ 1979 és 2002 között születtek (18. életévét betöltött) 

➢ Szabályos sportolói igazolvánnyal (AIBA könyv), valamint biztosítással rendelkeznek 

➢ Érvényes sportorvosi igazolással rendelkeznek (18 évet betöltött ökölvívó sportorvosi 

engedélyének érvényessége 1 év) 

➢ Fej KO vagy RSC-H vereség miatt nincsenek eltiltva vagy versenyzési joguk nincs 

felfüggesztve 

➢ Nem állnak átigazolás alatt 

➢ Olyan magyar állampolgár, aki magyar állampolgárságát igazolni tudja az alábbiak szerint: 

- magyar személyi azonosítóval 

- érvényes magyar útlevéllel 

- magyar honosítási okirattal 

- magyar állampolgársági bizonyítvánnyal 

 

Súlycsoportonként legfeljebb 16 fő indulhat 

(16 fő felett azok a versenyzők nem indulhatnak, akik a legkevesebb győzelemmel 

rendelkeznek. Egyenlő győzelmi szám esetén a kevesebb összmérkőzéssel rendelkezők nem 

indulhatnak) 

 

Az esetleges kiemeléseket a MÖSZ jelen lévő szakmai megbízottjai, valamint a szakág 

vezetője végzi. 
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4. A bajnokság rendezője 

A Győri Gladiátor Sportegyesület, valamint a Magyar Ökölvívó Szakszövetség. A versenybíróságot, 

valamint a közreműködő versenybírókat a MÖSZ Bíró Bizottsága jelöli ki. 

 

PROGRAM 

 

2020. október 28-án (szerda) 

Orvosi vizsgálat és mérlegelés      8.00 - 11.00 óráig 

Sorsolás          12.00 óra 

Mérkőzések kezdési időpontja        15.00 óra 

 

2020. október 29-én (csütörtök) 

Orvosi vizsgálat és mérlegelés        8.00 - 9.00 óráig 

Mérkőzések kezdési időpontja        14.00 óra 

 

2020. október 30-án (péntek) 

Orvosi vizsgálat és mérlegelés        8.00 - 9.00 óráig 

Mérkőzések kezdési időpontja        14.00 óra 

 

2020. október 31-én (szombat) 

Orvosi vizsgálat és mérlegelés        9.00 - 9.30 óráig 

Mérkőzések kezdési időpontja        15.00 óra 

 

 

A programváltozás jogát fenntartjuk! 

 

5. Versenyszámok 

A Felnőtt Női ökölvívóknál a versenyt az alábbi 10 súlycsoportban rendezzük meg: 

48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, +81 kg 

A mérkőzések 3 x 3 perces menetidőkkel kerülnek megrendezésre, a menetek között 1 perces 

szünetekkel. A bajnokságon a fogvédő (piros színű, vagy annak árnyalatai nem lehet), bandázs és a 

sarok színének (piros vagy kék) megfelelő színű kesztyű és fejvédő használata kötelező. A mellvédő 

engedélyezett, illetve ajánlott és a fejvédő alatt a fürdősapka, vagy fejkendő használata kötelező. 

 

 

Felnőtt Férfi ökölvívóknál a versenyt az alábbi 10 súlycsoportban rendezzük meg: 

49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, +91 kg 

A mérkőzések 3 x 3 perces menetidőkkel kerülnek megrendezésre, a menetek között 1 perces 

szünetekkel. A bajnokságon a fogvédő (piros színű, vagy annak árnyalatai nem lehet), mélyütés védő, 

bandázs és a sarok színének (piros vagy kék) megfelelő színű kesztyű használata kötelező.  

 

Minden női versenyző a mellékelt terhességi nyilatkozatot köteles a versenykönyv leadásakor 

aláírással ellátva leadni. 
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6. Helyezések 

A bajnokság kieséses rendszerben kerül lebonyolításra, az a versenyző, aki egy mérkőzésen vereséget 

szenved, kiesik a további küzdelemből. 

 

 

Súlycsoportonként 

I.  helyezett – egyben Felnőtt Magyar Bajnok - 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 

V.  helyezettek azok a versenyzők, akik a negyeddöntőben szenvedtek vereséget 

 

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

legtöbb pontot szerzik: 

I.  helyezett   7 pont 

II.  helyezett   5 pont 

III.  helyezettek   3 pont 

V.  helyezett   1 pont 

*A négy főnél kevesebb indulónál a pontok arányosan változnak. 

Pontegyenlőség esetén a több I. hely, azután a több II. hely majd a több III. hely aránya dönt. Ezek 

után is fennálló holtverseny esetén a több V. helyezés száma dönti el az egyesületek eredményességi 

sorrendjét. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a pontszámítás nem az év végi szakosztályi rangsor számítása! 

 

7. Díjazás súlycsoportonként 

 

I.   helyezett   aranyszínű bajnoki érem + serleg 

II.   helyezett   ezüstszínű bajnoki érem 

III.   helyezettek   bronzszínű bajnoki érem 

 

 

Különdíjat kap 

- a bajnokságon a legjobb teljesítményt nyújtó Női és Férfi versenyző 

- a legeredményesebb sportegyesület 

 

 

A versenyzői különdíj odaítélésében a MÖSZ jelen lévő szakmai vezetése dönt! 
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8. Költségek 

A ,,Papp László’’ Felnőtt Ökölvívó Magyar Bajnokság rendezési és díjazási költségeit a Győri Gladiátor 

Sportegyesület és a Magyar Ökölvívó Szakszövetség biztosítja, a résztvevő versenyzők és kísérők 

költségeit a sportegyesületek saját maguknak fedezik. 

 

9. Nevezések 

A ,,Papp László’’ Felnőtt Ökölvívó Magyar Bajnokságra legkésőbb 2020. október 19-ig 

beérkezőleg kell az egyesületeknek nevezésüket írásban, a mellékelt nevezési lapon kell elküldeni a 

következő e-mail címre: 

nevezes@boxing.hu 

 

Kérjük, a nevezési lapot olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel, pontosan az oszlopoknak 

megfelelően töltsék ki, és szerepeljen rajta az egyesület bélyegzője, valamint a hivatalos aláírás. 

 

A KÉSVE ÉRKEZETT NEVEZÉSEKET NEM TUDJUK FIGYELEMBE VENNI ÉS 

ELFOGADNI! 

MINDEN VERSENYZŐ CSAK EGY SÚLYCSOPORTBAN NEVEZHETŐ! 

 

 

10. Egyéb rendelkezések 

➢ A COVID-19 helyzetre vonatkozó speciális egészségügyi intézkedések kötelező betartása 

➢ A Bajnokság mérkőzéseire a Magyar Ökölvívó Szakszövetség Versenyszabályzata, valamint 

az AIBA szabályok érvényesek 

➢ A Bajnokság a sportról szóló 2004. évi I. törvény 31.paragrafus. (1) bekezdés c) pontja 

szerinti vegyes (nyílt) bajnokság 

➢ A Bajnokság kiírója a Magyar Ökölvívó Szakszövetség. A versenykiírástól való esetleges 

eltérések tárgyában az Elnökség dönt, döntésével szemben jogorvoslati lehetőség nincs 

➢ Bajnokság elnevezése ,,Papp László’’ Felnőtt Ökölvívó Magyar Bajnokság, a Bajnokságban 

részt vevő sportszervezetek kötelesek a Versenykiírásban meghatározott hivatalos elnevezést 

használni minden médiamegjelenésük során 

➢ A Versenybíróságnak jogában áll a programon változtatni 

➢ A sportegyesületek kötelesek érvényes Versenyengedéllyel ellátni versenyzőiket, és edzőik 

részére a sportról szóló törvény 2004. évi I. paragrafus értelmében balesetbiztosítást kötni. Az 

edzők edzőigazolványaikat kötelesek a versenybíróságnak bemutatni és azt maguknál tartani a 

verseny ideje alatt 

➢ A verseny helyszínén elveszett tárgyakért a rendezők nem vállalnak felelősséget 

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

előírásai a kötelező érvényűek 

➢ Szándékos vagy gondatlan károkozásért az illető egyesület jelenlévő képviselője felelős 

➢ A szövetség szakmai vezetése a sorsoláskor az egyes súlycsoportokban induló versenyzőket 

kiemelheti 

 

Az ünnepélyes megnyitón és az eredményhirdetésen – sportruházatban – a részvétel minden 

induló részére kötelező. Az edzőknek és a versenyzőknek válogatott szerelésben (melegítő, mez) 

való megjelenés nem engedélyezett. Abban az esetben, ha a versenyző az ünnepélyes díjátadáson 

nem áll a dobogóra, akkor a versenyből kizárásra kerül! 
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A Magyar Bajnokságra a nevezési határidő lejárta után leigazolásokat, átigazolásokat és 

biztosításokat nem áll módunkban készíteni, valamint felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 

tagdíj, vagy egyéb tartozással rendelkező egyesületek – a tartozás megfizetéséig – nem 

indíthatnak versenyzőket a ,,Papp László’’ Felnőtt Ökölvívó Magyar Bajnokságon, nevezésüket 

nem tudjuk elfogadni! 

 

 

Szállás ajánlat: 

Révész Hotel 

9026 Győr, Hédervári út 22-24. 

hotel@duditshotels.hu 

+36 70 362 3279 

 

 

 

 

 

 

Információ 

Magyar Ökölvívó Szakszövetség 

Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

Web: www.boxing.hu 

E-mail: info@boxing.hu 

Telefon: +36-1-460-6879 

 

 

 

 

 

Budapest, 2020. október 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hotel@duditshotels.hu
http://www.boxing.hu/
mailto:info@boxing.hu
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FELNŐTT NŐI 

NEVEZÉSI LAP 
 

Egyesület:  

 

 

S.sz. 

Sportoló  

családi neve 

Sportoló 

utóneve 
kg. 

Születési 

év 

Mérkőzés 

szám 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

Edző neve:           

Dátum:      PH. 

Aláírás  

 

Határidő: 2020. október 19. 

e-mail: nevezes@boxing.hu 

 

 

mailto:nevezes@boxing.hu
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FELNŐTT FÉRFI 

NEVEZÉSI LAP 
 

Egyesület:  

 

 

S.sz. 

Sportoló  

családi neve 

Sportoló 

utóneve 
kg. 

Születési 

év 

Mérkőzés 

szám 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

Edző neve:           

Dátum:      PH. 

Aláírás  

 

Határidő: 2020. október 19. 

e-mail: nevezes@boxing.hu 

mailto:nevezes@boxing.hu

