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1 I Elnöki köszöntő

Kedves Sportbarátaim!

A Magyar Ökölvívó Szakszö-
vetség elnöksége nevében kö-
szöntöm Önöket újabb hírleve-
lünkben, amelyben ezúttal is 
megosztjuk az egyesületekkel a 
magyar ökölvívással kapcsola-
tos legfontosabb információkat.

Túl vagyunk az esztendő második nagy, hazai rendezésű nemzetközi torná-
ján, a junior és  ifjúsági ökölvívók számára kiírt Bornemissza Gergely Emlék- 
versenyen, az U22-es válogatott Olaszországban lépett a kötelek közé, 
legjobbjaink pedig Párizsba készülnek, ahol a még szabad olimpiai helye-
kért küzdenek Európa öklözői, köztük Fodor Milán, Pribojszki Kata és Nagy 
Tímea. Gálos Roland révén egy tokiói kvótánk már van, szívből kívánom  
a még versenyben levő sportolóknak, hogy közülük minél többen csatla-
kozzanak a bajaiak 57 kg-os ökölvívójához.

De az egyes régiók hírei épp úgy nem hiányozhatnak hírlevelünkből, mint  
a sportág és a szövetség legfontosabb ügyeivel kapcsolatos döntések.

Köszönöm a figyelmüket. Dolgozzunk továbbra is együtt a magyar ökölví-
vásért!

Dr. Bajkai István 
a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke
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2 I Sportdiplomácia

A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (AIBA) főtitkára, Kovács István jelen volt 
az Ázsia-bajnokságon, az Arab Emírségekben, és részt vett a bírói érte-
kezleten, valamint a megnyitóünnepségen is. Az AIBA orosz elnöke, Umar 
Kremljov társaságában vett részt ezeken az eseményeken és a transzpa-
rencia jegyében lezajló értekezleteken.

Az Ázsia-bajnokság grandiózus megnyitóján a bírók képviseletében az es-
küt dr. Béki Piroska mondhatta, aki semleges európaiként szintén Duba-
iban dolgozik. Az Ázsia-bajnokságon 150 ökölvívó szerepelt, az első ver-
senynapra május 24-én került sor, míg a döntőket május 31-én rendezték 
meg az Arab Emírségekben.
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Az AIBA főtitkára, Kovács István az Ázsia-bajnokságon nemcsak érmeket 
adott át a női döntők alatt Dubaiban, hanem a pénzdíjakat képviselő csek-
keket is. A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség első alkalommal részesítette je-
lentős pénzdíjban az érmes versenyzőket. 

Az első helyezett hölgyek tízezer amerikai dollárt vehettek át Kokótól, az 
ezüstérmesek ötezret, míg a bronzérmesek egyaránt kétezerötszázat. Az 
AIBA a pénzdíjakra az Ázsia-bajnokságon összesen 400 ezer dollárt köl-
tött, így motiválva az ökölvívókat. A sor minden bizonnyal folytatódni fog 
a következő kiemelt eseményeken is. 



MAGYAR 
ÖKÖLVÍVÓ
SZAKSZÖVETSÉG Hírlevél

2021. június 5. 3. szám

5

„Nagyon felkészültek a lányok erre az Ázsia-bajnokságra, 
jó volt látni a parázs döntőket Dubaiban. Remek érzés 
volt átadni az AIBA pénzdíjait az Ázsia-bajnokságon, ezzel 
történelmi tettet hajtottunk végre. Az indiai bokszikon Mary 
Kom régóta ismerősöm, több korábbi eseményről ismerjük 
egymást” – összegzett Kovács István a döntők után. 

Az Ázsia-bajnokságon működő magyar bíró, dr. Béki Piroska a női 57 kg 
döntőjét vezethette, amelyen üzbég aranyérem született.

Születésnapot ünnepeltünk a Szakszövetségben
A Magyar Ökölvívó Szakszövetség ezúton is boldog születésnapot kíván a 
főtitkárának, Tóth Zsuzsannának! Isten éltesse sokáig a főtitkár asszonyt!
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3 I Bornemissza Gergely Nemzetközi Ifjúsági 
és Junior Ökölvívó Emlékverseny

20 MAGYAR ÖKÖLVÍVÓ NYAKÁBA KERÜLT ARANYÉREM 
A BORNEMISSZA EMLÉKVERSENYEN.

A Bocskai-emlékversenyt követően a második magyarországi nemzetközi 
torna is befejeződött, a hetvenedik alkalommal kiírt Bornemissza-emlék-
versenyen legjobb ifjúsági és junior ökölvívóink bizonyítottak. A Kemény 
Ferenc Sportcsarnokban a negyedik versenynapon 32 döntőre került sor, 
és ezekből 20-ban magyar aranyérem született.

A Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke, dr. Bajkai István köszöntötte a 
döntősöket beszédében, az utolsó versenynapon tiszteletét tette Mirkóczki 
Ádám egri polgármester és Minczér Gábor alpolgármester mellett Kovács 
Géza sportigazgató és az egri ökölvívó-szakosztály, továbbá az észak-ma-
gyarországi régió vezetője, Dorkó Péter is jelen volt, akárcsak a MÖSZ el-
nökségi és ellenőrző testületi tagjai.
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Az ifjúsági hölgyek mezőnyében 18-an, a junior lányok között 32-en in-
dultak, az ifjúsági fiúknál 65-en, a junioroknál 90-en húztak kesztyűt a 
70. Bornemissza-emlékversenyen, azaz összesen 205 ifjú öklöző mérlegelt.  
A mieinken kívül az induló országok az alábbiak voltak: Ausztria, Belgium, 
Ciprus, Csehország, Finnország, Franciaország, Lengyelország, Moldova, 
Románia, Svájc, Szlovákia és Szlovénia.

A Bornemissza-emlékverseny technikai delegáltja, a montenegrói Dragol-
jub Radovics volt, aki egy hónappal ezelőtt a kielcei ifjúsági világbajnoksá-
gon is ellátta ezt a feladatot. A verseny, akárcsak a Bocskai, szigorú egész-
ségügyi- és koronavírus-protokoll mellett zajlott le.  

A verseny névadója Bornemissza Gergely, az egri vár 1552. évi ostromá-
nak hős hadnagya, aki fontos szerepet töltött be a törökök elleni sikeres 
védelemben. Az egri városi és sportvezetők a Magyar Ökölvívó Szakszö-
vetséggel karöltve rengeteget munkával hozták össze a Bornemissza-em-
lékversenyt, amely a Bocskait követően a második magyarországi nem-
zetközi torna volt 2021-ben.

Ifjúsági ökölvívásunk egyik legnagyobb tehetséges a 17 éves korábban ser-
dülő Eb-ezüstérmet szerző kőszegi Buza Rafael, aki a svájci Felix Meier 
ellen az elődöntőben mutatott teljesítményét is felülmúlta a 64 kilósok 
fináléjában. 

A cseh Kevin Souquessával szemben összejött az álomdöntő, ellenfele az 
idei versenyeken jegyzett riválisokat győzött le. Buza irányítani akarta az 
összecsapást, az ő akarata érvényesült, de Souquessa is remek lábmunkát 
mutatott be. A fiatalabb magyar végig bírta a nagy iramú döntőt, és 4:1-es 
pontozással múlta felül erős cseh riválisát.
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A pécsi Samu Ferenc junior Európa-bajnoki bronzérmet szerzett 2018-ban, 
majd 2019-ben is, valamint egy hónapja szerepet kapott a kielcei ifjúsági 
világbajnokságon is. Szép győzelmekkel jutott el a kategória döntőjéig, ahol 
a békési Római Ruben várt rá, akit az Énekes-emlékverseny elődöntőjében 
legyőzött. Mindketten visszafogyasztottak az Énekest követően a 60 kg-
ba, és Római a Bornemissza döntőjében okos boksszal vágott vissza Samu 
Ferencnek.

Az egriek 52 kg-os junior tehetsége, Csorba Csenge legnagyobb hazai ri-
válisát, Horváth Kárment már az elődöntőben búcsúztatta, a fináléban 
Bakk Eszter ellen a második menetben döntő fölényes győzelmet aratott. 
Serdülő Európa-bajnokunk, a 16 éves Dévényi Izabell az osztrák Nikolina 
Novakovic ellen remek bokszot mutatott be a legjobb négy között. Az ara-
nyéremért a szlovák Bibiana Lovasová ellen a vártnál sokkal nehezebben, 
de győzelmet aratott, és újabb nemzetközi sikernek örülhetett.

A junior lányok menetelését a szegedi Deák Fanni folytatta, aki a finn Yessi-
ca Frantsi ellen hozta a könnyűsúlyú (60 kg) döntőt. Horváth Laura és Bozó 
Virág hazai riválisokat múlt felül a juniordöntőkben, amelyek válogatási 
szempontból a szakmai stábnak is fontosak voltak. A junior lányok között 
az egyik legjobb teljesítményt ezúttal a soproni Kovács Nikolett nyújtotta, 
akit a finn Viivi Jokinen után Turbucz Klaudia sem tudott megállítani a 70 
kg-osok döntőjében.

Az Edőcs István SE 15 éves tehetsége, Kozák Kevin magabiztosan győzte 
le a román Arin-Nicu Tudoroiut, és a junior 50 kg-osok között aranyérmet 
szerzett. Az egy évvel idősebb nyíregyházi Kiss Sándor (52 kg) az osztrák 
Maxim Tsurenkov elleni sikert követően a lengyel Marcel Macielt is szoros 
összecsapáson verte meg. 
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A Strong Hand BSE új titánja, Nileborg Krisztián (70 kg) a rutinos len-
gyel Tobiasz Zarzeczny ellen nagy skalpot gyűjtött be, és szerzett ezzel 
aranyérmet.

A junior fiúk között – és az egész versenyen – az egyik legkiválóbb telje-
sítményt serdülő Eb-bronzérmesünk, a tatabányai Oláh Levente (57 kg) 
nyújtotta. Négy összecsapást vívott a Bornemissza-emlékversenyen, és 
fantasztikus fizikai formája mind a négyet az első menetben eldöntötte. A 
16 éves ökölvívó a márciusban már egyszer legyőzött Lantos Álmos ellen is 
gyors döntő fölényes győzelmet aratott.

A vecsési Fekete Lili egy kategóriával lejjebb, míg döntőbeli ellenfele  
Mezei Petra egy súllyal feljebb szerepelt az Énekes-emlékversenyhez ké-
pest. Kettejük összecsapását a vecsési lány nyerte meg, támadó boksza 
sikeresebbnek bizonyult az 51 kilós fináléban. Az ifjúsági lányok meglepe-
tését a fehérvári Nagy Evelin szolgáltatta, aki a kielcei világbajnokságot is 
megjárt Varga Beáta ellen megosztott pontozással győzött.

Énekes Dominik debreceni ellenfelet győzött le az ifjúsági fiúk 52 kg elő-
döntőjében, de egy másik hajdúságival, Bernáth Lászlóval szemben a dön-
tőben már nem boldogult. A debreceniek következő aranyérmét Lakatos 
Kevin (81 kg) szállította, a negyeddöntőben francia riválisát már búcsúz-
tatta, a döntőben Pál László pedig a második menetben feladta ellene  
a küzdelmet.
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 4 I Olimpiai kvalifikációs torna

A KVALIFIKÁCIÓRA KÉSZÜLŐ NAGY TÍMEA A PROFI VILÁGBAJNOK 
CHRISTINA HAMMERREL KESZTYŰZHETETT A NÉMETORSZÁGI 
EDZŐTÁBORBAN.

Kétszeres világbajnoki bronzérmesünk, a hajdúhadházi Nagy Tímea 
(UTE-Madárfészek) versenyben van a júniusban folytatódó európai olim-
piai kvalifikációs tornán, amely még 2020 márciusában szakadt félbe. 
Timi a párizsi versenyre kemény edzésekkel készült Németországban, a 
kienbaumi edzőtáborban, ahol világklasszisokkal kesztyűzhetett.

A női középsúly (75 kg) sűrű kategória, de ezúttal Nagy Tímea olyan le-
hetőséget kapott, amely ritkán adódik, a németek kazah születésű sok-

szoros profi világbaj-
nokával, Christina 
Hammerrel készül-
hetett a remekül 
felszerelt kienbaumi 
edzőtáborban. A tré-
ningeken nemcsak 
a németek továb-
bi legjobbjai, mint a 
kétszeres vb-bron-
zérmes Nadine Apetz 
vagy Sarah Scheuri-
ch, vettek részt, ha-
nem erős csapattal 
a kazahok is.
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Nagy Timi az oroszok kétszeres világbajnoka, a szintén rutinos Zenfira 
Magomedalijeva ellen meglepetésre készül az európai olimpiai kvalifiká-
ciós tornán, ahol a tét a legjobb nyolc közé jutás, amely még önmagában 
nem ér kvótát, de egy nagy lépés az odáig vezető úton. Edzője, egyben 
férje, Salánki László is vele tarthatott, így minden adva volt az eredmé-
nyes felkészüléséhez a párizsi verseny előtt.

A Magyar Ökölvívó Szakszövetség vezetősége igyekszik minden lehető-
séget biztosítani, hogy az olimpiai kvótáért még harcban lévő verseny-
zők a legjobb körülmények között, a leghatékonyabban tudjanak készülni.  
A már kvótás Gálos Rolandhoz hasonlóan Fodor Milán és Pribojszki Kata 
is azonos feltételeket kapott, hogy a lehető legjobb állapotban lépjenek  
a kötelek közé Párizsban, az európai olimpiai kvalifikációs tornán.

5 I U22-es Olaszország–Magyarország 
válogatott csapattalálkozók 

OLASZORSZÁGBAN KÉT VÁLOGATOTT CSAPATTALÁLKOZÓT 
VÍVOTT AZ U22-ES VÁLOGATOTT. MÁJUS 21-ÉN ÉS 23-ÁN 
IS A HÁZIGADÁK NYERTEK.

Az első találkozón Virbán Martin és Kiss Levente, a másodikon Mester 
Soma győzött pontozással. Május 23-án az első mérkőzésen elszenve-
dett sérülése miatt Virbán Martin, Virbán Gábor, Budai Vivien nem tudott 
szorítóba lépni.

A rosetói U22-es Európa-bajnokságra ( június 15–25.) a két olasz–magyar 
összecsapás remekül szolgálta válogatottjaink felkészülését.
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A válogatott keret
Nők. 57 kg: Kiss Bettina. 
69 kg: Budai Vivien
 
Férfiak. 49 kg: Virbán Martin. 57 kg: Virbán Gábor. 60 kg: Veres Roland. 
64 kg: Danyi Dániel. 69 kg: Kozák László. 75 kg: Mester Soma. 
91 kg: Baracsi Dániel. +91 kg: Kiss Levente 
Edzők: Alvics Gyula, Seres Attila, Ancsin Katalin
Bíró: Ajtai Péter 

Május 21.: Olaszország–Magyarország 14:4 (52 kg: Esposito–Virbán M.  
p. v.; 56 kg: Eryilmaz–Virbán G. p. gy.; 60 kg: Iozia–Veres p. gy.; 69 kg: 
Malanga–Kozák p. gy.; 75 kg: Salvati–Mester p. gy.; 91 kg: Uzzi–Baracsi 
p. gy.; +91 kg: Fiaschetti–Kiss L. p. v.; 57 kg: Charaabi–Kiss B. p. gy; 69 
kg: Gemini–Budai p. gy.)

Május 23.: Olaszország–Magyarország 12:2 (+91 kg: Fiaschetti–Kiss L. 
p. gy.; 69 kg: Malanga–Kozák p. gy.; 57 kg: Lamagna–Kiss B. p. gy; 60 
kg: Iozia–Veres p. gy.; 64 kg: Spada–Danyi p. gy.; 75 kg: Salvati–Mester 
p. v.; 91 kg: Uzzi–Baracsi p. gy.)
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6 I Közgyűlés

A MÖSZ 2021. május 8-án tartotta meg a rendes évi beszámoló közgyű-
lését. A pandémiás helyzetre való tekintettel a közgyűlés, a MÖSZ törté-
netében először – és reméljük, egyben utoljára is – online térben került 
megtartásra.

Az online közgyűlésre az előírt szabályok alapján jelentkezhettek be az 
egyesületek képviselői, a levezető elnök Dr. Csutora László elnökségi ta-
gunk volt.

Az előzetesen meghirdetett napirenddel és a kiküldött közgyűlési doku-
mentumokkal kapcsolatban a közgyűlésig észrevétel, javaslat nem érke-
zett szakszövetségünkhöz.

Az online regisztráció alapján az érvényes szavazati joggal rendelkező ta-
gok szavaztak a MÖSZ 2020. évi szakmai, valamint pénzügyi beszámoló-
járól, a 2020. évi mérlegről és a könyvvizsgálói jelentésről.

A MÖSZ 2020. évi tevékenységét bemutató szakmai és bizottsági beszá-
molókat, valamint a fent említett dokumentumokat a tagság egyhangú-
lag elfogadta.

Dr. Bajkai István, a MÖSZ elnöke által ismertetett 2021. évi szakmai prog-
ramot, illetve a Magyar Ökölvívó Szakszövetség 2021. évi költségvetésé-
nek tervezetét a tagság egyhangúlag megszavazta.

Köszönjük egyesületeink részvételét és egész éves munkáját!
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7 I Elnökségi ülés

KIVONATOK A MAGYAR ÖKÖLVÍVÓ SZAKSZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE 
2021. ÁPRILIS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAIBÓL 

1/2021.05.04. számú határozata
A MÖSZ elnöksége elfogadta a közgyűlés online formában történő 
lebonyolításáról, módjáról szóló tájékoztatást.
Budapest, 2021. május 4.

3/2021.05.04. számú határozata
A MÖSZ elnöksége elfogadta Bertók Róbert értékelését az Ifjúsági 
világbajnokságról és a Belgrád Winner tornáról. 
Budapest, 2021. május 04.

4/2021.05.04. számú határozata
A MÖSZ elnöksége megtárgyalta és elfogadta Dr. Somogyi Péter,  
a Magyar Ökölvívó Szakszövetség keretorvosának tájékoztatását  
a Covid–19 helyzet miatt hozott új kormányrendelet intézkedései-
vel kapcsolatban.
Budapest, 2021. május 5.
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8 I Régiós hírek

Észak-Magyarországi Régió, Dorkó Péter régióvezető
Az év legnagyobb hazai utánpótlásversenyét Egerben rendezték meg má-
jus 17. és 21. között. A tizenhárom nemzet részvételével zajló versenyen a 
régió versenyzői minden színű éremből szereztek. A két arany-, két ezüst- 
és öt bronzmedália öt szakosztály között oszlott el. A verseny minden 
igényt kielégített, szakmailag nagyon hasznos volt. Tanultunk, fejlődtünk!

Az U22-es válogatottal Olaszországban szerepelt az egri 64 kg-os Danyi 
Dániel és a Hell FC 75 kg-os versenyzője Mester Soma. Dani egy meccset 
vívott, sajnos vereséget szenvedett, míg Soma mindkét nap mérkőzött. 
Az első napi vereség után másnap javított, győztesen hagyta el a ringet. 

A június első napjaiban a németországi Bochumba utazó juniorváloga-
tottban is ott lesznek az északról érkező bunyósok.
 
Hajrá, Tigrisek!
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Kelet-Magyarországi Régió, Szabó Ildikó régióvezető
A DVSC hét juniorral és négy ifjúsági ökölvívóval vett részt a tornán, és 
két aranyéremmel zárt ifj. Bernáth László (52 kg) és Lakatos Kevin (81 kg) 
révén, Bernáth Imre, Mátrai Petra és Zsigó Csaba pedig elhozott három 
bronzérmet is.

Az NYVSC egy arany- és egy bronzérmet szerzett a Bornemisszán: Kiss 
Sándor megnyerte súlycsoportját, Varga Rebeka a harmadik, míg Petri-
mán Milán az ötödik helyen végzett az igen erős nemzetközi mezőnyben.

A Hajdúszoboszló három 
versenyzővel (Sárközi Ta-
más, Tímár Boglárka, Nagy 
Kata) képviseltette magát a 
nemzetközi junior és ifjúsá-
gi Bornemissza-emlékver-
senyen. A Mezőtúr Impérió 
csapata két ígéretes ifivel 
indult: közülük Cseri Lala 
bronzérmes, Ollári Norbert 
ötödik lett.

A régióban május 29-én 
rendezték meg Baján a 
Mogyi-kupát – az egyna-
pos versenyre összesen 51 
ökölvívót neveztek be.
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Dél-Alföldi Régió, Gál László régióvezető
A Magyar Sport Napján, 2021. május 6-án átadták az igényelt sport- és 
versenyfelszereléseket a régió egyesületeinek. Nagyon jó hangulatú össze-
jövetelre került sor Szegeden, ahol a közel 15 egyesület képviselői a felsze-
reléseket Dr. Bajkai István elnöktől, Tóth Zsuzsanna főtitkártól és Bertók 
Róbert szövetségi kapitánytól vették át. 
Az egyesületek képviselőinek remek alkalom volt szakmai kérdések megvi-
tatására és elképzeléseik egyeztetésére is. A Szegedi Városi Televízió is je-
len volt és riportot készített Dr. Bajkai Istvánnal és a szövetségi kapitánnyal.

A Halasi Box Club két éve tart ún. ovis bokszot. Cél, hogy a gyerekek 
megkedveljék a mozgást, fejlődjön a mozgáskoordinációjuk és csapatban 
megtanuljanak együttműködni. Sajnos a vírushelyzet sokáig nem tette 
lehetővé az edzéseket, ám lassan a halasi klub termébe is visszatér az 
élet. Varsányi Vera, az egyesület elnöke május 15-én szervezett egy gye-
reknapi sportrendezvényt a megfelelő egészségügyi előírások betartá-
sával. Sportos foglalkozások, légvár, csillámtetkó és homokképkészítés 
várta a kicsiket. A szülők elmondása szerint a gyerekeknek nemcsak a 
mozgás, de persze a barátok is hiányoztak.
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A 70. Nemzetközi Bornemissza Gergely Emlékversenyen a régiónkat 7 
egyesület képviselte.

A régióban május 29-én rendezték meg Baján a Mogyi-kupát – összesen 
51 ökölvívót neveztek be az egynapos versenyre.

2021. június 2. és 6. között Németországban a nemzetközi juniortornán 
Deák Fanni Kata és Gémes Levente (mindketten Szeged Box Club) képvi-
seli a dél-magyarországi régiót. 
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Erdélyi Régió, Huszár Árpád régióvezető
Novák Károly Eduárd romániai magyar paralimpiai, világ- és Európa-baj-
nok kerékpározó, a bukaresti Cîțu-kormány ifjúsági és sportminiszte-
re meglátogatta Déván a Szent Ferenc Alapítvány gyermekeit. A tokiói 
olimpiára készülő miniszter együtt tornázott, táncolt a gyermekekkel, de 

részt vett ökölví-
vóink edzésén is. 
A gyerekeink már 
tudják, hogy ki-
nek fognak a leg-
többet drukkolni 
a nyári paralim-
pián, ahol Novák 
Károly Eduárd is-
mét az aranyére-
mért ül nyeregbe. 

Nyolc sportolóval vettünk 
részt a május 9-én Buda-
pesten megrendezett Kő-
bánya-kupán. A versenyt 
serdülőknek és junioroknak 
szervezték, és sok szem-
pontból is kiváló lehetőség 
volt arra, hogy felmérjük, 
hol is tartunk jelenleg. 
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A járvány miatt több mint egy év után léphettük át a határt, nézhettünk 
szembe magyarországi ellenfelekkel. Nos, elmondhatjuk, az elvégzett 
munkának meglátszott az eredménye. Serdülőink (U14-es korosztály) 
három aranyat és egy ezüstöt hoztak: Vajda István 40 kilóban, Majlát 
András 65 kilóban, Búzás Róbert 48 kilóban diadalmaskodott. 

Nagyon nehéz dolga 
lehetett a pontozóbí-
róknak Benedek Pé-
ter mérkőzésén, ahol 
sportolónk szintén ki-
válóan teljesített, de 
végül a riválisa kezét 
emelte fel a bíró. 

A juniorok (U16) versenyében három olyan versenyzőnk indult, akik egyfor-
mán elsőévesek ebben a korosztályban, tehát idősebbekkel kellett szem-
benézniük.  Élete első összecsapását vívta Milotay Dávid és Covaci Angelo 
is, és Páll Szilveszter  is most mutatkozott be ebben a korosztályban.  

Itt nem ünnepelhettünk győzelmeket, de ezen az erős viadalon nem is 
ez volt az elvárás. Mindhárman kitettek magukért, és ez nagyon hasznos 
tapasztalat volt számukra, jó bemelegítő és szintfelmérő a serdülő és 
junior Románia-kupa előtt.   

A júniusi versenynaptárban egy rangos verseny szerepel, ahol szeretnénk 
részt venni. Egerben a serdülők és a juniorok (fiúk és lányok) versenyez-
nek majd az Utánpótlás Magyar Kupa küzdelmeiben. 
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Szándékunk szerint Vajda István, Benedek Péter, Búzás Róbert, Mailát 
András, Fazakas Katalin, Pop Gyula, Páll Szilveszter, Milotay Dávid, Szil-
ágyi Arnold, Covaci Angelo, Száva Krisztián és András Klaudia bokszol 
majd ezen a viadalon. Itt már az új, Magyarországon bejegyzett egyesü-
letünk, a Felcsút Ökölvívó Sportklub színeiben indulnak a versenyzőink. 

Esedékes a gyergyószentmiklósi Erdélyi Godako Ökölvívó Sportközpont 
műszaki átadás-átvétele. 

Észak-Dunántúli Régió, Nagy Zoltán régióvezető
A régióban minden egyesületben zavartalanul folyik a munka, kezdenek 
visszaállni az edzések a Covid–19 előtti időszakra. A régiós egyesületek 
részt vettek a Bornemisza-emlékversenyen, amelyen nemcsak a hazai, 
de a nemzetközi mezőnyből is kiemelkedett Oláh Levente (Tatabánya SC) 
és Buza Rafael (Fitt-Box Kőszeg) nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Ger-
zsenyi István (Győri Gladiátor SE) pedig egy csehországi nemzetközi tor-
nán ért el harmadik helyezést.

Dél-Dunántúli Régió, Draskovics Szilárd régióvezető
Régiónkban nagy a mozgolódás a korlátozások csökkentése miatt. A ver-
senyzők ki vannak éhezve a versenyekre, Az edzők a versenykiírásokat fi-
gyelik, és lehetőségeiken belül megpróbálnak minél több versenyen részt 
venni. A koronavírus  nemcsak a versenyzőket, hanem a klubok pénzügyi 
kereteit is meggyengítette. Ám mindenki bizakodó és együttműködő az 
újrakezdésben.
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9 I Covid-infó

A Szakszövetség keretorvosa ismételten hangsúlyozta a védőoltás elfogadá-
sának fontosságát a Covid-járvány elleni egyéni védekezésben. Dr. Somogyi  
Péter felhívta a figyelmet az egydózisú Janssen-oltóanyagokra, amelyek ol-
tóbuszokon keresztül lesznek hozzáférhetőek a lakosság számára. 

A jogszabályoknak megfelelően az edzőtermek látogatása és beltéri sport-
rendezvényeink kapcsán minden 18 év feletti versenyzőre és nézőre egya-
ránt vonatkozik a védettségi kártya bemutatása. 18 év alatt enélkül is be le-
het lépni felügyelet mellett, amely lehet szülői vagy edzői. A zárt termekben 
nem kötelező a maszk használata a nézők és a versenyzőink számára, de 
hordható, ha valaki azt igényli. Belépéskor ugyanúgy javasolt a korábbi tri-
ázs elvégzése, azaz tünetekkel nem engedhetünk be senkit a többiek közé. 
A sporttevékenységek során a szabadtéri edzéseket és rendezvényeket kell 
előnyben részesíteni. 500 fő alatt ezen esetekben nem kell külön óvintéz-
kedést tenni. Itt csak a versenyzők részére javasolt a triázs elvégzése. 

A külföldi versenyekkel kapcsolatban az egyes országokra vonatkozó jog-
szabályok vannak érvényben, aminél felhívjuk a figyelmet a hazautazást 
követő napokra. Az OSEI-vel egyeztetve jelenleg két gyorsteszt vagy egy 
PCR-teszt után igazolt orvosi papír birtokában van mód betegek fogadá-
sára. Tehát sérülés esetén a tesztek elvégzése lesz szükséges.

Jó sportolást, jó egészséget kívánunk mindenkinek!

Telefon +36-1-460-6879
Fax +36-1-460-6882

1146 Budapest,
Istvánmezei út 1-3.

www.boxing.hu
info@boxing.hu

támogatók


