65. „BOCSKAI ISTVÁN”

NEMZETKÖZI
ÖKÖLVÍVÓ EMLÉKVERSENY VERSENYKIÍRÁSA

1.

A verseny célja:

Emléket kívánunk állítani Bocskai Istvánnak az emlékversennyel, amely 65. alkalommal
kerül megrendezésre. Ezzel a kiemelkedő sporteseménnyel kívánunk versenyzési lehetőséget
és nemzetközi tapasztalatszerzést biztosítani a hazai ökölvívóknak, és felmérni a válogatott
kerettagok felkészültségét.
2.

A verseny helye és ideje:

OLÁH GÁBOR UTCAI SPORTKOMPLEXUM
(4032 DEBRECEN, Oláh Gábor utca 5.)

2021. FEBRUÁR 07 - 13.
Orvosi vizsgálat, mérlegelés és a sorsolás:
Sport Hotel (Debrecen, Oláh Gábor u. 5.)
3.

Program:
2021. február 07.
2021. február 08.

2021. február 09.
2021. február 10.
2021. február 11.
2021. február 12.

21:00
07:00-10:00
12:00-13:00
15:00
17:00
17:30
08:00-09:00
14:00
08:00-09:00
14:00
08:00-09:00
14:00
08:00-09:00
17:00

2021. február 13.

Érkezés
Technikai értekezlet
Orvosi vizsgálat és mérlegelés
Sorsolás
Selejtezők
Megnyitó ünnepség
Selejtezők
vizsgálat és mérlegelés
Selejtezők
Orvosi vizsgálat és mérlegelés
Selejtezők
Orvosi vizsgálat és mérlegelés
Elődöntő
Orvosi vizsgálat és mérlegelés
Döntők
Elutazás

A mérkőzések kezdési időpontjai a verseny gördülékeny lebonyolítása érdekében változhatnak!
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4.

A verseny rendezője:

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Magyar Ökölvívó Szakszövetség.

5.

Versenybíróság:

A Versenybíróságot és a közreműködő bírókat a Magyar Ökölvívó Szakszövetség Bíró
Bizottsága jelöli és küldi ki.

6.

A verseny résztvevői:

A versenyen a sportegyesületek által hivatalosan az előírt határidőig – 2021. január 22-ig –
benevezett magyar állampolgárságú ökölvívók, és a Magyar Ökölvívó Szakszövetség által
meghívott külföldi versenyzők vehetnek részt, akik 1980 és 2002 között születtek.
Súlycsoportonként legfeljebb 32 fő indulhat. 32 fő felett azok a hazai versenyzők nem
indulhatnak, akik kevesebb győzelemmel rendelkeznek.
Egy versenyző csak egy súlycsoportban nevezhető és csak abban az egy súlycsoportban indulhat!

7.

Versenyszámok:

Elit férfi: 1980. január 1. és 2002. december 31. között született ökölvívó részére
8 súlycsoportban: 52kg, 57kg, 63kg, 69kg, 75kg, 81kg, 91kg, 91+kg.
Elit női: 1980. január 1. és 2002. december 31. között született női ökölvívó részére
5 súlycsoportban: 51kg, 57kg, 60kg, 69kg, 75kg.
8.

Helyezések:

A verseny kieséses rendszerben, az AIBA szabályainak megfelelően 3 x 3 perces
menetidőkkel, a menetek között 1 perces szünetekkel kerül lebonyolításra. Az a versenyző,
aki egy mérkőzésen vereséget szenved, kiesik a további küzdelemből.
A versenyen fogvédő (piros színű nem lehet), mélyütés védő (férfiaknál), a sarok színének
(piros vagy kék) megfelelő mez, nadrág, kesztyű, (nőknél fejvédő) használata kötelező.
Súlycsoportonként:
I.
II.
III.
V.

helyezett az a versenyző, aki vereség nélkül küzdötte végig a versenyt,
helyezett az a versenyző, aki a döntőben szenvedett vereséget,
helyezettek azok a versenyzők, akik az elődöntőben szenvedtek vereséget,
helyezett az a versenyző, aki a negyeddöntőben szenvedett vereséget.

A versenyzők az eredményhirdetésen sportruházatban kötelesek megjelenni. Az a versenyző,
aki az ünnepélyes eredményhirdetéskor nem áll a győzelmi dobogóra, a versenyből ki lesz
zárva.
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A legeredményesebb csapat az, amely versenyzői az alábbi pontszámítás alapján a legtöbb
pontot szerezték:
I.
II.
III.
V.

hely
hely
hely
hely

7 pont
5 pont
3 pont
1 pont

Pontegyenlőség esetén a csapatok közötti sorrendet a több I. hely, majd a több II. hely, és
végül a több III. hely aránya dönt. Amennyiben ez is azonos, úgy az a csapat lesz a győztes,
akinek a versenyzője a legtöbb indulói létszámú súlycsoportban ér el jobb eredményt.

9.

Érmek és tiszteletdíjak:

I.
II.
III.

helyezett
helyezett
helyezettek

aranyszínű érem + tiszteletdíj
ezüstszínű érem
bronzszínű érem

Tiszteletdíjat kap még:
- a verseny legkiemelkedőbb teljesítményét nyújtó külföldi és hazai ökölvívó
- a verseny legeredményesebb hazai és külföldi csapat vezetője
A különdíjak odaítélésében a Magyar Ökölvívó Szakszövetség jelenlévő szakmai vezetősége
dönt.

10.

Költségek:

a)

A verseny rendezési és díjazási költségeit Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala, valamint a Magyar Ökölvívó Szakszövetség viseli.

b)

A magyar versenyzők és kísérőik költségei (utazás, szállás, étkezés, helyi közlekedés,
stb.) a résztvevő sportegyesületet terheli.

Szállásról és étkezésről minden hazai csapat önállóan gondoskodik.
11.

Nevezések:

A 65. Bocskai István Emlékversenyre legkésőbb 2021. január 22-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, pontosan az oszlopoknak megfelelően töltsék ki, és
szerepeljen rajta az egyesület bélyegzője, valamint a hivatalos aláírás is.
A késve érkezett nevezéseket nem tudjuk figyelembe venni és elfogadni!
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Egyéb rendelkezések:

12.
➢

A COVID-19 helyzetre vonatkozó speciális egészségügyi intézkedések kötelező
betartása

➢

A mérkőzések az AIBA érvényben lévő versenyszabályai szerint kerülnek
lebonyolításra.

➢

A Versenybíróságnak jogában áll a programon változtatni.

➢

A sportegyesületek kötelesek érvényes orvosi bejegyzéssel ellátott AIBA könyvvel
indítani versenyzőiket.

➢

A sportegyesületek kötelesek érvényes Versenyengedéllyel (Biztosítási kártya)
ellátni versenyzőiket.

➢

A verseny helyszínén elveszett tárgyakért a rendezők nem vállalnak felelősséget.

➢

Szándékos vagy gondatlan károkozásért az illető egyesület jelen lévő képviselője
felelős.

➢

Minden olyan kérdésben, amelyben a kiírás nem rendelkezik a Versenyszabálykönyv előírásai a kötelező érvényűek.

➢

A versenyen csak a MÖSZ által biztosított ökölvívó kesztyűk és fejvédők
használhatók.

Az ünnepélyes megnyitón és az eredményhirdetésen – sportruhában – a részvétel
minden induló részére kötelező. Abban az esetben, ha a versenyző az ünnepélyes
díjátadáson nem áll a dobogóra, akkor a versenyből kizárásra kerül.
Információ:
Magyar Ökölvívó Szakszövetség
Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Web: www.boxing.hu
E-mail: hungarian@boxing.hu
Telefon: 06-1-460-6879

Budapest, 2021. január 05.

Magyar Ökölvívó Szakszövetség
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FELNŐTT NŐI
NEVEZÉSI LAP
Egyesület:

S.sz.

Sportoló
családi neve

Sportoló
utóneve

kg.

Születési
év

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Edző neve:
Dátum:

PH.
Aláírás

Határidő: 2021. január 22.
e-mail: nevezes@boxing.hu
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Mérkőzés
szám

FELNŐTT FÉRFI
NEVEZÉSI LAP
Egyesület:

S.sz.

Sportoló
családi neve

Sportoló
utóneve

kg.

Születési
év

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Edző neve:
Dátum:

PH.
Aláírás

Határidő: 2021. január 22.
e-mail: nevezes@boxing.hu
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Mérkőzés
szám

