
IFMA válogató verseny a 2011-es nemzetközi versenyekre

Magyar Kickbox Szövetség

A válogatóverseny győzetesei jogot szereznek a 2011-es évben magyar válogatottként a nemzetközi 
IFMA versenyeken való részvételre (Európa Kupa: Drezda, Németország; Európa-bajnokság: Antalya, 
Törökország; Világbajnokság: Taskent, Üzbegisztán).

1. Időpont és helyszín: 2011.02.05, Szentendre, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 
Gimnázium

2000 Szentendre, Rákóczi u. 6. 

Mérlegelés és orvosi vizsgálat: a verseny napján, reggel 8-10 óráig
Sorsolás: 10:00 – 11:00
Mérkőzések kezdete: kb. 12 óra

2. Korosztályok:

14-17 év junior (1993.09.20 - 1997)
18-35 év felnőtt

Az életkor meghatározásánál felnőtteknél a születés éve mérvadó, juniorok az 1993.09.20 után 
születettek (tehát a VB kezdéséig nem töltik be a 18. életévüket).

3. Súlycsoportok:

Felnőtt és junior férfi:

-tól (kg. ) -ig (kg.)
42 45
45 48
48 51
51 54
54 57
57 60
60 63.5

63.5 67
67 71
71 75

75 81
81 86
86 91
91 + 

Felnőtt és junior női:

-tól (kg. ) -ig (kg.)
42 45
45 48
48 51

51 54
54 57
57 60
60 63.5

63.5 67
67 71
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.

Páratlan számú induló esetén az előző évi VB válogatón győztes, ill. az előző évi VB-n érmes helyet 
szerzett versenyző a kiemelt.



4. Menetidő:

junior 3x2 perc 1 perc pihenő
felnőtt 3x2 perc 1 perc pihenő, döntők: 4x2 perc 1 perc pihenő

5. Kötelező felszerelés:

Thaibox short, fogvédő, (lehetőség szerint fém)herevédő, lábfejvédős, egyrészből álló lábszárvédő, 
testvédő (a döntőkben az IFMA A-kategóra új szabályainak megfelelően testvédő nélkül folynak a 
küzdelmek!), 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: 

Junior és felnőtt:
I-II-III. hely: érem, oklevél (két III. helyezett)

7. Nevezés

Jelentkezés: emailen, a mellékelt táblázatban kérjük elküldeni a versenyzők adatait
Jelentkezési határidő: 2011.január 31.

Az indulás feltétele:

Versenyzők:  Érvényes „versenyezhet” sportorvosi igazolás, 18 év alatt szülöi beleegyezés

Nevezési díj: 3.500,-Ft 

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.

Információ:

Telefonon: Rehák György 30/560 52 16

Emailen: ifmamuaythai.hungary@gmail.com

JÓ FELKÉSZÜLÉST, EREDMÉNYES VERSENYZÉST KÍVÁNUNK!

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

mailto:ifmamuaythai.hungary@gmail.com

