
VERSENYKIÍRÁS

Fight Night Hungary Amatőr Liga
IFMA szabályrendszerű amatőr versenysorozat 2011/2012

Magyar Kickbox Szövetség

A versenysorozat célja:

- több fordulón keresztül keret kiválasztása, akik Magyarországot képviselik a 2012. évi IFMA 
nemzetközi versenyeken. A versenysorozat győzetesei jogot szereznek a 2012-es évben magyar 
válogatottként a nemzetközi IFMA versenyeken való részvételre.

- a versenysorozat keretein belül lehetőség van kezdő versenyzők és a fiatalabb korosztályok 
számára is tapasztalatot szerezni, a B kategóriában, illetve a különféle ifjúsági korosztályokban.

-  a thaibox sportág, és ezen keresztül a sportszerű, egészséges életmód népszerűsitése

A versenysorozat jellege

A verseny nyilt, MKSz tagok és a szövetséghez nem tartozó egyesületek egyaránt részt vehetnek 
rajta.

A versenysorozat lebonyolitása

A résztvevők fordulónként egy mérkőzést vivnak, a döntő kivételével. Az egyes fordulókban elért 
eredmény alapján szerzett pontokkal súlycsoportonként max. 4 ember kerül a döntőbe, ahol egyenes 
kieséses rendszerben dől el az első helyezés. A döntőben a legtöbb pontot szerzett versenyzők 
mellett a 2011 évi VB, EB és Európa Kupa érmes helyezettjei is jogosultak részt venni. A döntőbe 
történő meghiváskor figyelembe kell venni, hogy a 2012. évi VB kezdőidőpontjában (2012. 
szeptember 26.) melyik korcsoportba kerül az adott versenyző.

A selejtező fordulókban páratlan számú jelentkező esetén a rendező SE versenyzői élveznek 
elsőbbséget.

Pontrendszer:  
Pontozásos győzelem 15 pont, 
KO, RSC és feladás győzelem 20 pont, 
vereség 5 pont, 
leléptetés esetén 0 pont

1. A versenysorozat tervezett fordulói:

2011. november 26., Salgótarján
2012. január 28., Kisbér
2012. március 25.  Szentendre

A döntő időpontját a később tűzzük ki. A későbbi fordulókról részletes infot  mindig az adott esemény 
előtti hetekben küldjük ki.



III. FORDULÓ:

Időpont és helyszín: 2012.03.25., Szentendre
2000 Szentendre,Kőfaragó u.4  Vitall Fitness

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2012.03.14

Mérlegelés: 8:00 – 9:30
Sorsolás: 9:30-10:00
MKSz Muaythai szakág alakuló közgyűlés: 10:00 – 12:30
Mérkőzések kezdete : kb. 13:00

Információ:
Emailen: ifmamuaythai.hungary@gmail.com
Telefon: Rehák György + 36 30 560 5216

2. Korosztályok:

12-13 év gyerek
14-15 év kadett
16-17 év junior
18-35 év felnőtt

Felnőtt B kategória: 8 győztes mérkőzés alatt
Felnőtt A kategória: 8 győztes mérkőzés felett

A győztes mérkőzések számába az ökölvivó, a K1 és low-kick és full-contact szabályrendszerű kick-
box, továbbá K3, kempo és ketrecharc mérkőzések is beleszámitanak!

Az életkor meghatározásánál a betöltött életkor mérvadó.

mailto:ifmamuaythai.hungary@gmail.com


3. Súlycsoportok:

B. súlycsoportok:

Felnőtt és junior 
férfi

Felnőtt és junior 
női Gyerek és kadett

-tól 
(kg. )

-ig (kg.) -tól 
(kg. )

-ig (kg.) -tól 
(kg. )

-ig (kg.)

42 45 42 45 28 30
45 48 45 48 30 33
48 51 48 51 33 36
51 54 51 54 36 39
54 57 54 57 39 42
57 60 57 60 42 45
60 63.5 60 63.5 45 48

63.5 67 63.5 67 48 51
67 71 67 71 51 54
71 75 71 75 54 57
75 81 75 + 57 60
81 86 63.5 67
86 91 67 71
91 + 71 75

75 +

Amennyiben az adott súlycsoportban csak egy induló van, mérlegelés szerinti súlycsoportnál a 
versenyző az edző és a saját beleegyezésével, maximum egy súlycsoporttal magasabb kategóriában 
indulhat.

4. Menetidő:

gyerek 3x1 perc 1 perc pihenő
kadett 3x1,5 perc 1 perc pihenő
junior 3x2 perc 1 perc pihenő
felnőtt B kategória 3x2 perc 1 perc pihenő
felnőtt A kategória 4x2 perc 1 perc pihenő

5. Kötelező felszerelés:

Thaibox short, fogvédő, (lehetőség szerint fém)herevédő, lábfejvédős, egyrészből álló lábszárvédő, 
testvédő (kivéve A-kategóra), ujjatlan póló ( a testvédő alatt), könyökvédő, felül zárt fejvédő, bandázs, 
jó állapotú kesztyű (10 oz), női mérkőzéseken mell- és mélyütésvédő

A test- és könyökvédőt a szervezők biztosítják, a többi felszerelés saját kell hogy legyen!

6. Díjazás: 

oklevél, a döntőben érem és oklevél 



7. Nevezés

Jelentkezés: emailen, a mellékelt táblázatban kérjük elküldeni a versenyzők adatait. Kérünk minden 
rovatot kitölteni!
A helyszinen minden versenyzőnek a mellékelt versenyzői adatlappal (kitöltve) kell megjelennie az 
orvosi vizsgálaton és mérlegelésen!

Az indulás feltétele: érvényes „versenyezhet” sportorvosi igazolás, 18 év alatt szülöi beleegyezés 
(szintén a versenyzői adatlapon)

Nevezési díj 

felnőtt és junior:
MKSz tagok: 3000,-Ft/fő 
Egyéb egyesületek: 4000,-Ft/fő

gyerek és kadett:
MKSz tagok: 2000,-Ft/fő 
Egyéb egyesületek: 3000,-Ft/fő

8. Szabályok, értékelés

A verseny az IFMA (International Federation of Muaythai Amateur) szabályai szerint zajlik: muay thai 
szabályok, clinch, térd és könyöktechnikák is engedélyezettek. 
A pontozást és a mérkőzések vezetését IFMA bírói vizsgával rendelkező bírók végzik.

9. Egyéb: 
A verseny színhelyén elvesztett tárgyakért a rendezők nem vállalnak felelősséget. A szándékos vagy 
gondatlan károkozásért az illető SE hivatalos vezetője a felelős.  
A verseny helyszínén büfé üzemel.

JÓ FELKÉSZÜLÉST, EREDMÉNYES VERSENYZÉST KÍVÁNUNK!

Dr Leyrer Richárd Rehák György Pokorádi Balázs
elnök muaythai szakágvezető a verseny főbírája


