
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

2019/2020 TANÉVI  
KICK-BOX DIÁKOLIMPIA®  

VERSENYKIÍRÁS 

 

A Kick-Box Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (a továbbiakban: MDSZ) közösen 
hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Kick-Box Szövetség rendezi 
meg. 

1. A verseny célja 

• A kick-box sportág népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. 

• A diákok fizikai aktivitásra, rendszeres testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő testmozgás és az egészséges 
életmód népszerűsítése.   

• A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése. 

• Lehetőséget nyújtani arra, hogy a kick-boxozó diákok eredményesen képviseljék iskolájukat a diákolimpiai döntőn.  

• A tanév nemenkénti „Kick-Box Diákolimpia® Bajnoka” címének, valamint a további helyezések eldöntése. 

• A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 21. §-a alapján a felvételi eljárás során 
Diákolimpia® országos döntőn elért legalább 3. helyezetteknek járó többlet 10 pont jogosultjainak meghatározása. 

2. A verseny rendezője 

A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Kick-Box Szövetség 
együttműködve a József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesülettel. 

3. A verseny helyszíne és időpontja  

Országos döntő 

 
Helyszín: Békéscsaba, Városi Sportcsarnok (5600 Békéscsaba Gyulai út 44.)         

Időpont: 2020. március 07. (szombat) 11.00 óra 

4. A verseny résztvevői 

A Magyar Diáksport Szövetség 2019/2020 tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint. 
 

Korcsoportok: 

• Gyermek: 2010. augusztus 20. és 2013. augusztus 30. között született tanulók, 

• Cadet1:  2007. augusztus 20. és 2010. augusztus 30. között született tanulók, 

• Cadet2:  2004. augusztus 20. és 2007. augusztus 30. között született tanulók, 

• Junior:  2001. augusztus 20. és 2004. augusztus 30. között született tanulók, 

A 2007. augusztus 21. és augusztus 29. között született tanulók választhatnak, hogy Cadet1, vagy Cadet2 korcsoportban, 
míg a 2004. augusztus 21. és augusztus 29. között született tanulók választhatnak, hogy Cadet2, vagy Junior korcsoportban 
indulnak. 

Felversenyzés: 
 

Minden versenyző a saját korcsoportjában indulhat, „felversenyzés” nem lehetséges.  

Korlátozás:  

• Gyermek és Cadet1 korcsoportokban az övfokozat minimum 9.kyu, Cadet2 korcsoportban minimum 8.kyu, míg Junior 
korcsoportban minimum 7.kyu kell hogy legyen. 

• Indulási feltétel a szakági sportegyesületi tagkönyvbe bejegyzett sportorvosi „versenyezhet” igazolás, amely a 
betöltött 18. év alatt fél, 18. év felett egy évnél nem lehet régebbi.  

• Szükséges sportolói kártya megléte, vagy szövetségi igazolás a sportolói kártyák igényléséről és a kártyák 
költségeinek befizetéséről. 



  

 

 

Résztvevők: 
 
A köznevelési intézmények azon versenyzői, amelyek a megadott nevezési határidőig elektronikus nevezéssel 
rendelkeznek. 

5. Versenyszámok, kategóriák 

Egyéni verseny mindkét nemben korcsoportonként az alábbi versenyszámokban: 

• Gyermek: pointfighting    

− fiú súlycsoportok: -24kg, -27kg, -30kg, -33kg, -36kg, +36kg 

− leány súlycsoportok: -24kg, -27kg, -30kg, -33kg, -36kg, +36kg 

• Cadet1: pointfighting; light-contact; Kick-light  

− fiú súlycsoportok: -28kg, -32kg, -37kg, 42kg, 47kg, +47kg 

− leány súlycsoportok: -28kg, -32kg, -37kg, 42kg, 47kg, +47kg 

• Cadet2: pointfighting; light-contact; Kick-light  

− fiú súlycsoportok: -32kg, -37kg, -42kg, -47kg, -52kg, -57kg, -63kg, -69kg, +69kg 

− leány súlycsoportok: -32kg, -37kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, +65kg 

• Junior: pointfighting; light-contact; Kick-light 

− fiú súlycsoportok: -57kg, -63kg, -69kg, 74kg, 79kg, 84kg, 89kg, 94kg, +94kg 

− leány súlycsoportok: -50kg, -55kg, -60kg, 65kg, 70kg, +70kg 
 
Formagyakorlat versenyszámok: WAKO Musical forms és creative forms stílusban, pusztakezes és fegyveres 
kategóriákban. 

6. Versenyek lebonyolítása 

Programtervezet:  

• Mérlegelés: 2020. március 06. (péntek) 18:00 – 21:00 – Békéscsaba, Csaba Center Bevásárló- és 
Szórakoztatóközpont, II. emelet (5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43.) 

• Sorsolás: 2020. március 07. (szombat) 09:30 – 10:30 – Békéscsaba, Városi Sportcsarnok 

• Megnyitó: 2020. március 07. (szombat) 10:30 – Békéscsaba, Városi Sportcsarnok 

• Verseny: 2020. március 07. (szombat) 11:00-től – Békéscsaba, Városi Sportcsarnok 

• Az eredményhirdetés folyamatosan történik. 

7. Nevezés 

A Magyar Diáksport Szövetség 2019/2020 tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” X. pontja szerint. 
 
Online nevezési felület: https://nevezes.diakolimpia.hu/ 

A nevezést kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanára készítheti el. 
 
Nevezési határidő: 2020. március 01. (a nevezési lehetőség 24:00 órakor lezárul, amely után már nem lehet nevezni!) 
 
Nevezési díj: 2 500 Ft/fő versenyszámonként. 

Amennyiben − akár utólag is – megállapításra kerül, hogy az egyéni vagy a csapatban szereplő versenyző a jelen 
7. Nevezés pontban foglaltakat nem tartotta be – különösen, ha az Online nevezés rendszerben nem került 
nevezésre –, az egyéni versenyző vagy a csapat eredménye megsemmisítésre kerül – a versenyző(k) részére 
felvételi többletpont igazolás nem kerül kiállításra. 

8. Költségek 

A rendezés és a díjazás költségeit a Magyar Kick-Box Szövetség biztosítja. 

A részvételi költségeket (utazás, szállás, étkezés, valamint egyéb felmerülő költségek) a résztvevők viselik. 

https://nevezes.diakolimpia.hu/
https://nevezes.diakolimpia.hu/


  

 

 

9. Igazolások 

A Magyar Diáksport Szövetség 2019/2020 tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” XII. pontja” szerint 

A versenyen minden versenyzőnek be kell mutatnia a szakági sportegyesületi tagkönyvbe bejegyzett sportorvosi 
„versenyezhet” igazolást, valamint kötelező bemutatni a sportolói kártyát, vagy szövetségi igazolást a sportolói kártyák 
igényléséről és a kártyák költségeinek megfizetéséről. 

10. Díjazás 

Az egyéni verseny I–III. helyezett versenyzői érem- és oklevél-díjazásban részesülnek. 
 
Az I. helyezett versenyzők kupát vehetnek át. 

 11. Sportági rendelkezések 

• Kötelező védőfelszerelés, ruházat: Fogvédő; lábfej védő; sípcsontvédő; ágyékvédő; fejvédő; pointfightingban nyitott 
kezes kesztyű, könyökvédő, light-contact-ban és kick-light-ban zárt kezes kesztyű; arcvédő a gyermek és a Cadet1 
korcsoportban használható; a cadet2. és a junior korcsoportban a nőknél a mellvédő kötelező. 

− Pointfighting: V kivágású felső, nadrág 

− Light-contact: rövid ujjú póló, nadrág 

− Kick-light: rövid kick-box nadrág, ujjatlan póló. 

• A Kick-Box DIÁKOLIMPIA® Országos Döntő egyben válogató verseny a Belgrádi WAKO Utánpótlás (Gyermek, 
Cadet és Junior) Kick-Box Világbajnokságra (2020. augusztus 21-29.). 

• Parkolás: A Csaba Center parkolóházaiban és a verseny helyszínén 07:00 – 09:30 között. 

• A verseny helyszínén büfé üzemel.  

• Az öltözőben hagyott értéktárgyakért, pénzért és ruházatért a rendezőség felelősséget nem vállal!  

• Az edzőknek, testnevelőknek a versenyzőik mögött melegítőben, sportemberhez méltóan kell tanácsokat adniuk! 

• Minden, itt nem érintett kérdésben a Magyar Kick-Box Szövetség versenyszabályzata, és a Diákolimpia® 2019/2020. 
tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzatában” meghatározottak szerint kell eljárni 
 

További Információ 
Gregor László 

E-mail: laszlogregor7@gmail.com 
Telefon:0670 3315574 

 
Debreczeni Dezső 

E-mail: debreczenid@gmail.com 
Telefon: 06 70 701 1487 
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