
2018. ÉVI 

6. SZOMBATHELYI - NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓS POFONPARTY és 

VIII. HAUER LAJOS - KAJDI JÁNOS NEMZETKÖZI ÖKÖLVÍVÓ EMLÉKVERSENY 

MEGHÍVÁSOS VERSENYKIÍRÁSA 

MEGHÍVÓLEVÉL 

1. Preambulum: 

A Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) az Emberi Erőforrások Minisztériumával- mint 

támogatóval- és a Magyar Olimpiai Bizottsággal-mint Közreműködő Szervezettel – 2013. december 

03.-án kötött Támogatási szerződés alapján a Sportági fejlesztési koncepció megvalósításával 

összefüggő feladatok támogatására kapott forrásból finanszírozott rendezvény. 

2. A verseny célja: 

Versenyzési alkalom biztosítása, a sportág népszerűsítése, közösségfejlesztés valamint az egészségre 

nevelés, egészség fejlesztés, sportos életre nevelés ösztönzése. Lehetőség az emlékverseny díjainak 

elnyerésére. A verseny által megismerni új és haladó tehetségeket, kellemes szórakozást biztosítani 

az ökölvívást kedvelő és szerető közönségnek. Megemlékezés Hauer Lajos barátról, egykori 

ökölvívóról és Szombathely szülötte Kajdi János egykori olimpiai ezüstérmes, kétszeres Európa-

bajnok, 9x-es magyar bajnok ökölvívóról. 

3. A verseny szlogenje: „ Sporttal az egészségért 2018-ban” 

4. A verseny helye és ideje: 

Haladás Sportkomlexum, 9700 Szombathely, Rohonci út 3.    -    2018. június 09.-e (szombat) 

5. Orvosi vizsgálat és mérlegelés : 

orvosi és mérlegelés: 2018. június 09.-e (szombat) 08:00-10:00 óra között a verseny helyszínén 

sorsolás:   2018. június 09.-e (szombat)11:30 perckor a verseny helyszínén 

mérkőzés kezdete:  2018. június 09.-e (szombat) 14:00 órakor 

6. Versenybíróság: A versenybíróságot a MÖSZ Bíróbizottsága jelöli és küldi. 

7. A verseny kizárólagos rendezője: 

SKORPIÓ BOX CLUB   -   9700 Szombathely, Váci Mihály u. 31. 

Kapcsolattartó: Varga Roland   tel: 06-30-994-0238  skorpiobc@gmail.com 

 

 



8. A verseny résztvevői: 

A Skorpió Box Club által meghívott 

felnőtt férfi és női szakágban rendezzük azokban a

létszámbejelentés alapján a nevezési határidőig az

9. A helyezések eldöntése: A mérkőző felek győztese aranyozott érmet, a vesztes ezüstözött

kap. A verseny rendezője a legjobb serdülő,junior,ifjúsági és felnőtt versenyzőnek valamint a

hazai és legjobb külföldi versenyzőnek és a győztes csapat edzőjének különdíjat

10. Indulási feltételek: Az érvényben lévő MÖSZ versenyszabályoknak megfelelően a

szakágra előírtaknak kell megfelelni:

- technikai minimumvizsga 

- sportorvosi, versenyzési engedély

- előírt (AIBA) versenyzési igazolvány engedélykártya.

11. A kor – súlycsoportok esetében az AIBA szabályok az irányadók.

12. Nevezés: 2018. június 06.-ig e

13. Étkezés és szállás: Önellátó 

14. Egyéb: A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MÖSZ érvényben lévő

illetve az ide vonatkozó rendelkezéseit kell betartani

szükséges. A helyszínen felejtett/ elveszett tárg

Fenntartjuk a kiírás tartalmának módosítási jogát. A rendezvényen kezdő bírótanulók is részt 

vehetnek. Minden egyes itt nem jelzett kérdésben és előírásban a hivatalosan MÖSZ

elfogadott kérelem, valamint a MÖSZ versenyszabályzata és más egyéb szabályzatok irányadóak.

Szombathely, 2018. március 01. 

 

 

 

 

Jóváhagyta a MÖSZ részéről: ............................................................................................

által meghívott egyesületek és vendégek. A versenyt serdülő, junior, ifjúsági, 

felnőtt férfi és női szakágban rendezzük azokban a súlycsoportokban, amelyekben előzetes 

nevezési határidőig az induló SE bejelent. 

A mérkőző felek győztese aranyozott érmet, a vesztes ezüstözött

kap. A verseny rendezője a legjobb serdülő,junior,ifjúsági és felnőtt versenyzőnek valamint a

bb külföldi versenyzőnek és a győztes csapat edzőjének különdíjat adományoz.

Az érvényben lévő MÖSZ versenyszabályoknak megfelelően a

szakágra előírtaknak kell megfelelni: 

rsenyzési engedély 

előírt (AIBA) versenyzési igazolvány engedélykártya. 

súlycsoportok esetében az AIBA szabályok az irányadók. 

ig e-mailben lehet jelentkezni a verseny rendezőjén

 

A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MÖSZ érvényben lévő

illetve az ide vonatkozó rendelkezéseit kell betartani. Meghívásos verseny lévén írásos jelentkezés 

szükséges. A helyszínen felejtett/ elveszett tárgyakért a rendezők nem vállalnak felelősséget. 

Fenntartjuk a kiírás tartalmának módosítási jogát. A rendezvényen kezdő bírótanulók is részt 

vehetnek. Minden egyes itt nem jelzett kérdésben és előírásban a hivatalosan MÖSZ

valamint a MÖSZ versenyszabályzata és más egyéb szabályzatok irányadóak.

 

Varga Roland 
főszervező 

Skorpió Box Club

............................................................................................

A versenyt serdülő, junior, ifjúsági, 

súlycsoportokban, amelyekben előzetes 

A mérkőző felek győztese aranyozott érmet, a vesztes ezüstözött érmet 

kap. A verseny rendezője a legjobb serdülő,junior,ifjúsági és felnőtt versenyzőnek valamint a legjobb 

adományoz. 

Az érvényben lévő MÖSZ versenyszabályoknak megfelelően a korcsoportra és 

rendezőjénél. 

A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a MÖSZ érvényben lévő versenyszabályait, 

. Meghívásos verseny lévén írásos jelentkezés 

yakért a rendezők nem vállalnak felelősséget. 

Fenntartjuk a kiírás tartalmának módosítási jogát. A rendezvényen kezdő bírótanulók is részt 

vehetnek. Minden egyes itt nem jelzett kérdésben és előírásban a hivatalosan MÖSZ-be beküldött és 

valamint a MÖSZ versenyszabályzata és más egyéb szabályzatok irányadóak. 

 

Skorpió Box Club 

............................................................................................ 


