EGYETEMI - FŐISKOLAI ÖKÖLVÍVÓ GÁLA
Preambulum:
A Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) az Emberi Erőforrások Minisztériumával – mint
Támogatóval – és a Magyar Olimpiai Bizottsággal – mint Közreműködő Szervezettel – 2013.
december 03-án kötött „Támogatási szerződés” alapján a Sportági fejlesztési koncepció
megvalósításával összefüggő feladatok támogatására kapott forrásból finanszírozott rendezvény.
A rendezvény célja: Az egyetemi - főiskolai ökölvívók részére versenyzési lehetőség biztosítása
más felsőoktatásban résztvevő versenyző ellen. A rendezvény révén a sportág megismertetése a
felsőoktatásban résztvevőkkel.
A rendezvény dátuma:

2016.11.27. (vasárnap)
A rendezvény helyszíne: Eszterházy Károly Egyetem Sportcsarnoka 3300 Eger, Leányka út 6.
Mérlegelés helye és ideje: a verseny helyszínén, 11-12 óra között
Mérkőzések kezdése: 16:00
A verseny rendezője: Magyar Ökölvívó Szakszövetség, Eszterházy Károly Egyetem, Egri
Sportiskola SE (Észak Magyarországi Ökölvívó Régió Központ) és a Magyar Egyetemi - Főiskolai
Sportszövetség
1.
A verseny célja:
Versenyzési lehetőséget biztosítani a régió versenyzőinek, megmérettetni magukat más régióból
érkező versenyzőkkel. Felkészülési lehetőséget biztosítani az év hátralévő versenyeire
2.
A verseny résztvevői:
Azon felsőoktatási intézményben tanuló férfi és női ökölvívók, akik hallgatói jogviszony
igazolással rendelkeznek magyarországi székhelyű felsőoktatási intézményben, illetve igazolt
ökölvívók a MÖSZ-nél regisztrált bármelyik klubban.
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3.
Versenyszámok:
Az AIBA által meghatározott elit férfi és női súlycsoportok.
A bajnokságon fogvédő (piros színű nem lehet), a sarok színének (piros vagy kék) megfelelő színű
fejvédő (női versenyzőknél alatta úszósapka v. kendő) és kesztyű, bandázs használata
kötelező. Mélyütés-és mellvédő használata kötelező.
Női versenyzők a mellékelt terhességi nyilatkozatot kötelesek a versenykönyv leadásakor
aláírással ellátva leadni.
Díjazás mérkőzésenként:

4.
I.
II.

aranyszínű érem, tiszteletdíj, oklevél
ezüstszínű érem, oklevél

helyezett
helyezett

Különdíjat kap:
-

a versenyen a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó két versenyző, valamint a legjobb
mérkőzést vívó két ökölvívó

A versenyzői különdíj odaítélésében a MÖSZ jelen lévő szakmai vezetése dönt.
5.

Költségek:

A verseny rendezési és díjazási költségeit a Magyar Ökölvívó Szakszövetség, az Észak
Magyarországi Régió és az Egri Sportiskola SE fedezi. A versenyzők és kísérők költségeit a
résztvevő sportegyesületek fedezik.
6.
Nevezések:
Az Egyetemi - Főiskolai Ökölvívó Gálára legkésőbb 2016. november 17-ig beérkezőleg kell az
egyesületeknek nevezésüket írásban - a mellékelt nevezési lapon levélben MÖSZ címére (1146
Budapest, Istvánmezei út 1-3.), e-mailen (info@boxing.hu) vagy faxon (Fax: 06-1-460-6882) –
elküldeni.
Kérjük, a nevezési lapot olvashatóan töltsék ki, és szerepeljen rajta az egyesület bélyegzője,
valamint hivatalos aláírás is!
A határidő után beérkező nevezéseket nem vesszük figyelembe!
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7.

Egyéb rendelkezések:

 A mérkőzések a MÖSZ érvényben lévő versenyszabályai szerint kerülnek lebonyolításra.
 A Versenybíróságnak jogában áll a programon változtatni.
 Az edzők edzőigazolványaikat kötelesek a versenybíróságnak bemutatni, és azt maguknál
tartani a verseny ideje alatt.
 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 Verseny-szabálykönyv
előírásai a kötelező érvényűek.

Eger, 2016. október 09.
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2016. évi Egyetemi és Főiskolás Ökölvívó Gála
2016. november 27.
NEVEZÉSI LAP
EGYESÜLET:_______________________________

Sportoló

Név

Felsőoktatási
intézmény

kg.

Szül.év,
hónap, nap

Neptun
kód

Versenyengedély
száma
(BOXVExxxxxxx16A)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Edző neve:______________________________________
PH.
Dátum:_________________________________________

Aláírás
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Terhességi nyilatkozat

1. 18 év feletti női versenyzők terhességi nyilatkozata
Dátum:2016. november 27.
Hely: Eger
Esemény neve: Egyetemi - Főiskolai Ökölvívó Gála
Én, ....................................................... kijelentem, hogy nem vagyok terhes.
Kijelentésemet felelősségem teljes tudatában tettem. Abban az esetben, ha a későbbiekben
bebizonyosodna, hogy ez a nyilatkozat pontatlan vagy valótlan, és a verseny ideje alatt bármilyen
sérülést szenvednék, szabad akaratomból lemondok saját magam, örököseim, végrehajtóim és
adminisztrátoraim nevében az AIBA vezetése és alkalmazottai, a verseny szervezői (beleértve a
helyi szervező bizottságot és a rendező szövetséget) és a verseny helyszín tulajdonosa ellen irányuló
bármiféle kártérítési követelésemről.

Az ökölvívó aláírása:

_____________________________________
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