
FIGHTINGSPORT-HUNGARY
KICK ÉS THAI-BOX SE

8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 6
Adószám: 18963610-1-20

Web: www.fightersclub.shp.hu
E-mail: harcosokclubja@gmail.hu  

VERSENYKIÍRÁS

TESTŐR BOLT 
www.testorbolt.hu 

WAKF Nyílt Utánpótlás és Felnőtt Amatőr Országos Bajnokság

• Rendező: Fightingsport-Hungary Kick és Thai-Box SE Zalaegerszeg a 
WAKF-HUNGARY szakmai támogatásával

• Helye: Budapest, XIV. kerület (Zugló) Nagy Lajos Király Útja 136. 
(BOX Akadémia)

• Ideje: 2013 március 09. 11:00 óra /Ellenőrző mérlegelés 09:30 óra
• Nevezési határidő: 2013 március 04. 24:00 óra      Ez után már nem   

fogadunk el nevezést!

• Szabályrendszerek:
- Forma gyakorlat (fegyveres és pusztakezes)
- Kick Light /Low kick Light Contact/
- K-1 Rules („A” és „B” kategória)
- Önvédelem

Díjazás
Első három helyezett érem és oklevél /Minden kategória/

http://www.fightersclub.shp.hu/
http://www.testorbolt.hu/
mailto:harcosokclubja@gmail.hu


• Legjobb utánpótlás versenyző, felnőtt női és férfi versenyző 
különdíj

• Legeredményesebb egyesület Kupa 

- Nevezési díj: 4500 Ft /fő/ szabályrendszer 
- (Aki nevezési határidőig a nevezési díjat is átutalja /és  az utalási vagy   

befizetési igazolást emailben megküldi/ az egyesület számlájára annak 
4000 Ft/fő/szabályrendszer) 

- SE számlaszám: Unicredit Bank 10918001 - 00000107 – 42350002 

- Kor és súlycsoportok:

Formagyakorlat: (Fegyveres és Pusztakezes)
- Egyéni: gyermek: 6-8,  gyermek II. 9-11, Kadet: 12-14, Junior: 15-17, 

Felnőtt: +17
- Szinkron: 6-8,  gyermek II. 9-11, Kadet: 12-14, Junior: 15-17, Felnőtt: 

+17
Önvédelem: Gyermek I. 6-8,  Gyermek II. 9-11, Kadet: 12-14, Junior: 15-
17, Felnőtt: +17

-
Kick Light küzdelem

Gyermek I.
6-9 évesek

• Lányok: -24, -27, -31, -35, +35 kg
• Fiuk: -24, -27, -31, -35, +35 kg
- Gyermek II.
- Lányok: 10 -12 év -29, -33, -37, -41, -45, -49, +49 kg
- Lányok: 10 -12 év -29, -33, -37, -41, -45, -49, +49 kg
-

Kadet: 13-15 évesek
• Lányok: -37, -41, -45, -49, -54, -59, +59 kg
• Fiuk: -37, -41, -45, -49, -54, -59, -64, -69, +69 kg

Junior: 16-18
• Nők: -48, -54, -60, +60 kg
• Férfiak: -54, -59, -64, -69, -74, -79, -84, +84 kg

Felnőtt: +18
• Nők: -50, -55, -60, -65, +65 kg
• Férfiak: -65, -71, -76, -81, -86, +86 kg

( A szervezők fenn tartják a jogot a kis létszámú (3 fő alatt) súlycsoportok 
módosítására, összevonására!/ ésszerű határokon belül!!!/)



K-1 Rules

Súlycsoportok: (Nevezések függvényében kerülnek kialakításra!)

- Gyermek 7-9 évesek   max 2, 5 kg súly különbség
- Gyermek II. 10-12 év max 2, 5 kg súly különbség
- Kadet: 13-15 évesek max 3 kg súly különbség
- Junior 16-18 évesek max 3 kg súly különbség
- Felnőtt „A” kategoria: 19-36 évesek max 5 kg súly különbség 
- Felnőtt „B” kategoria: 19-36 évesek max 5 kg súly különbség /Max 5 

mérkőzés/

Arra kérek mindenkit, hogy a mellékelt nevezési lap vagy annak megfelelően 
adjátok le a nevezéseket! Továbbá, hogy időben adják le a nevezéseket,  mert 
akinek nem tudunk a saját kategóriájában mérkőzést, külsős ellenfelet biztosítani 
értesíteni szeretnénk (ne utazzanak feleslegesen többszázkilométert)!

Részvételi feltételek: Szakági sportkönyv benne érvényes orvosi engedély 
versenyengedély, kitöltött és a helyszínen leadott felelősség vállaló nyilatkozat, 
nevezési díj megfizetése, a WAKF szabályainak elfogadása 

Bírók: WAK-HUNGARY képzett bírói (valamint más szakágak, egyesületek 
bírói meghívás alapján!)
Minden 10 fő után egy bírót delegálhatnak az egyesületek! Bírók 

munkadíja: 5000 Ft/nap
Bírói munkaruha: Szakági bírói ruházat /vagy fekete nadrág és fekete ing, ill. 
ing póló

Szabálykönyv: www.wakf.ewk.hu

Nevezési cím: wakf-hungary@gmail.hu

Információ: 06 31 31 59 185, 06 70 561 2430, email: wak-hungary@mail.hu 

Sok szeretettel várunk minden szövetséget, klubot, versenyzőt szakágtól 
függetlenül!

       Üdvözlettel: Horváth Ferenc
WAKF-HUNGARY
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