
           
Horváth Géza ökölvívó verseny 

VERSENYKIÍRÁS 
2022. október 22. 

 

A rendezvény dátuma: 2022. október 22. 

A rendezvény helye: Harkányi Sportcsarnok, 7815 Harkány, Petőfi Sándor u. 42. 

Mérlegelés és orvosi vizsgálat helye és ideje: No Stress Panzió-Pizzéria-Sporttábor, 7815 Harkány, 
Bajcsy Zs. u. 13., 2022. október 22. 8:00-11:00 

Rendezők: Pécsi Vasutas Sportkör Ökölvívó szakosztály, Baranya Megyei Ökölvívó Szövetség és 
Magyar Ökölvívó Szakszövetség 

A rendező elérhetősége: Papp Mónika, email: nostresspanzio@gmail.com, telefon: +36 20 596-3494 

 

1. Program:  

• Mérlegelés és orvosi vizsgálat: 2022. október 22. 8:00-11:00 
• Sorsolás: No Stress Panzió-Pizzéria-Sporttábor, 7815 Harkány, Bajcsy Zs. u. 13., 2022. október 

22. 11:30-12:00 
• Mérkőzések kezdése: 2022. október 22. 15:00 

A módosítás jogát a rendező fenntartja!  

 

2. A verseny résztvevői:  

A Horváth Géza nyílt ökölvívó versenyt 2022-ben U12, serdülő, junior korosztályban rendezzük meg, 
mindkét nemben.  

 

3. Versenyszámok:  
 
TÁJÉKOZTATJUK A VERSENY RÉSZTVEVŐIT, HOGY MINDEN KORCSOPORTBAN AZ AIBA ÁLTAL 
MEGHATÁROZOTT ÚJ SÚLYCSOPORTOK LESZNEK ÉRVÉNYBEN!  



• Serdülő férfi: 35,5 kg, 37 kg, 38,5 kg, 40 kg, 41,5 kg, 43 kg, 44,5 kg 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg,
54 kg, 56 kg, 59 kg, 62 kg, 65 kg, 72 kg, 76 kg, 80 kg, 90 kg, 105 kg, +105 kg

• Serdülő női: 36 kg, 38 kg, 40 kg, 42 kg, 44 kg, 46 kg, 48 kg 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 70
kg, 75 kg +75 kg

• Junior férfi: - 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg,70 kg, 75 kg, 80 kg,
+80 kg

• Junior női: 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg

 

4. Nevezés

Nevezési határidő: 2022.10.17., hétfő

A nevezés Magyar Ökölvívó Szakszövetség nevezes@boxing.hu címén keresztül, 
elektronikusan történik!

A versenyre nevezés ingyenes.

 

5. Részvételi feltételek 

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 sportorvosi igazolással kell, hogy 
rendelkezzenek!  

A korosztály alattiak csak versenyengedély kártyával, valamint 6 hónapnál nem régebbi sportorvosi 
alkalmasságival mérkőzhetnek.  

FIGYELEM! MINDEN VERSENYZŐNEK ÉLETKORT IGAZOLÓ FÉNYKÉPES OKIRATOT KELL BEMUTATNI A 
REGISZTRÁCIÓ ALKALMÁVAL!  

Női versenyzők a mellékelt terhességi nyilatkozatot kötelesek a versenykönyv leadásakor aláírással 
ellátva leadni. A 18 évet be nem töltött versenyzők nyilatkozatán, az ökölvívó mellett, csak a 
gondviselő aláírását fogadjuk el!  

  



6. Díjazás 

Díjazás mérkőzésenként:  

• I. helyezett aranyszínű érem 
• II. helyezett ezüstszínű érem 
• III. helyezett bronzszínű érem  

A kiemelkedő versenyzők különdíjban részesülnek.  

 

7. Költségek:  

A verseny rendezési és díjazási költségeit a Baranya megyei Ökölvívó Szövetség, a Magyar Ökölvívó 
Szakszövetség és a Pécsi Vasutas Sportkör fedezi. A versenyzők és kísérők költségeit (étkezés, utazás, 
szállás) a résztvevő sportegyesületek fedezik.  

 

8. 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 valamint a Pécsi 
Vasutas Sportkör szabályzatai kötelező érvényűek. – A verseny ideje alatt a No Stress Pizzériában 
előzetes megrendelés alapján étkezési lehetőséget biztosítunk. 

A versenykiírás és az egyéb információk, dokumentumok a https://pvsk.hu/szakosztaly/okolvivo-
szakosztaly/dokumentumok/ oldalon elérhetők. 

 

Pécs, 2022. október 10.

 

        Pataki Péter főrendező 
       a Baranya Megyei Ökölvívó Szövetség elnöke 

https://pvsk.hu/szakosztaly/okolvivo-szakosztaly/dokumentumok/
https://pvsk.hu/szakosztaly/okolvivo-szakosztaly/dokumentumok/

