X. OSTROM KUPA
RÉGIÓS VERSENY ÉS IFJÚSÁGI VÁLOGATOTT TALÁLKOZÓ

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.
Tárgy: versenykiírás megküldése jóváhagyásra és bíróküldés kérése Tisztelt MÖSZ!
Alulírott, Varsányi Áron az Észak–Dunántúli Ökölvívó Régió koordinátora kérem a Tisztelt
Címet, hogy az alábbi adatokkal megszervezett versenyre bírókat küldeni szíveskedjenek.

2018.08.02-re 15:00-tól:

A versenybíróság, valamint a pontozó és vezetőbírók u.a., mint az ifjúsági válogatott versenyen.
A rendezvény dátuma:

2018. 08.02-03.
A rendezvény helye:
9730 Kőszeg, Fő-tér (rossz idő esetén a Balog Iskola Tornacsarnoka)
Mérlegelés és orvosi vizsgálat helye és ideje:
9730, Kőszeg, Rákóczi Ferenc út 2. Magtár Fitness
Csütörtök: 09:00-10:30
Péntek: 08:00-09:00
Technikai megbeszélés helye és ideje:
9730, Kőszeg, Rákóczi Ferenc út 2. Magtár Fitness, 11:30-12:30 óra.
Mérkőzések kezdése:
Csütörtökön 15:00 órától
Pénteken 10:00-12:00 között és 15:00 órától
Belépő: Nincs
A változás jogát fenntartjuk!

A rendező:
A Magyar Ökölvívó Szakszövetség, az Észak-Dunántúli Ökölvívó Régió és a Fitt-Box
Ökölvívó Egyesület
Elérhetőség:
Varsányi Áron
tel.: 06305196941
Email: fittboxclub@gmail.com
A verseny résztvevői:
Az Ostrom Kupát 2018-ban serdülő, junior, ifjúsági és elit korosztályban rendezzük meg,
mindkét nemben. A versenyen lehetőség van korosztály alattiak versenyeztetésére (10-12
évesek) is.
Versenyszámok:
A MÖSZ által kiírt, érvényes súlycsoportokban lesznek a mérkőzések megrendezve.

Nevezési határidő:
2018.08.01. (kedd)
A Magyar Ökölvívó Szakszövetség Ranglista Rendszerén keresztül, elektronikusan lehetséges!

A bajnokságon fogvédő (piros színű nem lehet), a sarok színének (piros vagy kék) megfelelő
színű mez (trikó, nadrág), fejvédő (női versenyzőknél alatta úszósapka v. kendő), kesztyű,
bandázs, mélyütés-védő (lányoknál ajánlott) használata kötelező. Mellvédő használata
engedélyezett, illetve ajánlott női versenyzőknél.
Az utánpótláskorú versenyzők 6 hónapnál nem régebbi orvosi igazolással kell, hogy
rendelkezzenek! A korosztály alattiak csak versenyengedély kártyával, valamint 6 hónapnál
nem régebbi orvosi alkalmasságival mérkőzhetnek.
FIGYELEM! MINDEN VERSENYZŐNEK ÉLETKORT IGAZOLÓ
OKIRATOT KELL BEMUTATNI A REGISZTRÁCIÓ ALKALMÁVAL.

FÉNYKÉPES

Női versenyzők a mellékelt terhességi nyilatkozatot kötelesek a versenykönyv leadásakor
aláírással ellátva leadni. A 18 évet be nem töltött versenyzők nyilatkozatán, az ökölvívó mellet,
csak a gondviselő aláírását fogadjuk el!
Díjazás mérkőzésenként:
I.
II.
III.

helyezett
helyezett
helyezett

aranyszínű érem
ezüstszínű érem
bronzszínű érem

A kiemelkedő versenyzők különdíjban részesülnek.

Költségek:
A verseny rendezési és díjazási költségeit a Magyar Ökölvívó Szakszövetség, az ÉszakDunántúli Régió és a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület fedezi. A versenyzők és kísérők költségeit
(étkezés, utazás, szállás) a résztvevő sportegyesületek fedezik.

Egyéb rendelkezések:
- A mérkőzések a MÖSZ érvényben lévő versenyszabályai szerint kerülnek lebonyolításra.
- A Versenybíróságnak jogában áll a programon változtatni.
- A sportegyesületek kötelesek AIBA könyvvel és érvényes Versenyengedéllyel ellátni
versenyzőiket, valamint minden edzőnek edzőigazolvánnyal és licenc vizsgával
kell rendelkeznie, melyet a zsűri kérésére kötelesek bemutatni.
- A verseny színhelyén elveszett tárgyakért a rendezők nem vállalnak felelősséget.
- Minden olyan kérdésben, amelyben a kiírás nem rendelkezik a Verseny-szabálykönyv
előírásai kötelező érvényűek.

Varsányi Áron
ÉDR koordinátor

2018.06.26. Kőszeg

Szálláslehetőség:
Csikar Csárda és Panzió
9730 Kőszeg Alsó körút 12.
tel.: 0694362444
Szállás reggelivel: 7000 Ft/fő/éj
Félpanzióval: 8500 Ft
Teljes ellátással: 10000 Ft
Az Ostromnapok miatt kevés szálláshely van a városban.

