


A VERSENY RENDEZŐJE:
• Magyar Kick-box Szakszövetség
• Tigers Kick-box Szabadidő és Sportegyesület Szeged

HELYSZÍN:
• Szeged, Városi Sportcsarnok (6726 Szeged, Temesvári krt. 33.)

SZABÁLYOK:
• WAKO előírásai szerint

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ:
• 2014. május 13.

NEVEZÉS MÓDJA:

A nevezési programot az alábbi linken keresztül telepíthetik az egyesületek a saját 
számítógépükre:

http://kickbox.uw.hu/setup.hu.exe
(A program használatához Windows operációs rendszer szükséges. Ha a nevezési időszakban módosítás, 
javítás történik a programon, akkor a program automatikusan frissül.)

• Hivatalos e-mail: kickbox@worldcupszeged.hu
• Fax: +36 62/421-076

MÉRLEGELÉS:
• 2014. május 15.  14.00 – 21.00

DÍJAK:
• I. hely:  kupa, érem, oklevél (meghatározott esetekben pénzdíj)
• II. - III. hely:  érem, oklevél

PÉNZDÍJ: ÖSSZESEN 12.200 EUR

• POINT-FIGHTING ÉS LIGHT-CONTACT: összesen 3.000 EUR

Felnőtt korosztályban a súlycsoport győztesek (súlycsoportonként legalább 8 versenyző esetén):
- 100 EUR a győztesnek

• RING SPORTOK: 6.200 EUR

Súlycsoport győztesek a felnőtt korosztályban (súlycsoportonként legalább 4 versenyző esetén):
- 100 EUR a győztesnek

Legtöbb K.O. a felnőtt férfiaknál (több mint egy K.O. esetén, 2 vagy több jogosult versenyző 
esetén a pénzdíj egyenlő arányban kerül elosztásra): 500 EUR

XX. KICK-BOX VILÁGKUPA
Szeged, 2014. május 15-18.

INFORMÁCIÓK



SZABÁLYOK, FELTÉTELEK:
• WAKO szabályai szerint! További információ: www.wakoweb.com.
• WAKO sport könyv, érvényes orvosi igazolással kötelező! Az orvosi igazolás 18 éves kor 
alatt nem lehet régebbi, mint 6 hónap, 18 éves kor felett nem lehet régebbi, mint 1 év.

• Többes nevezés:  - Kizárólag tatami sportokban lehetséges, a ring sportokban NEM   
     megengedett

    - egy versenyző nem nevezhet egyszerre a tatami és a ring sportokban sem

• A TATAMI sportokban a Gyermek, Cadet1, Cadet2 és a Felnőtt versenyzők kizárólag 1 súly- 
illetve 1 korcsoportban versenyezhetnek!

Figyelem: RING sportokban a juniorok és a felnőttek csak a saját korcsoportjukban verse-
nyezhetnek, a TATAMI sportokban a juniorok elindulhatnak a felnőtt korosztályban is!

SZÁLLÁS:
• NEXT HOLIDAY Kft. Utazási iroda

-Telefon/Fax: +36 (62) 648-476
-Mobil: +36 (30) 249-6668; +36 (30) 249-3220
-E-mail: info@nextholiday.hu
-Honlap: www.nextholiday.hu

INFORMÁCIÓ:

• Tigers Kick-Box Szabadidő és Sportegyesület - Német Ferenc elnök
-E-mail: kickbox@worldcupszeged.hu
-Web: www.worldcupszeged.hu

NEVEZÉSI DÍJ:

• Szimpla nevezés:
Felnőtt: 25 EUR / 7.000,- Ft
Junior, cadet, gyerek: 20 EUR / 6.000,- Ft

• Többes nevezés (tatami sportok):
Felnőtt: alap + 15 EUR/ +4.000,- Ft / szabályrendszer
(Ring kategóriákban dupla nevezés nem lehetséges!)
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TATAMI SPORTOK:

1. GYERMEK: point-fighting,  minimum 9. kyu
• Korosztály: azok a leányok és fiúk, akik 2004. szeptember 14. után, 2005-ben, valamint a 
2006-ben születtek.     

• Súlycsoport (fiúk/lányok): -25, -28, -32, +32kg

2. CADET I.: point-fighting, light-contact, kick-light: min. 9. kyu
• Korosztály: azok a leányok és fiúk, akik 2001. szeptember 14. után és 2004. szeptember 15. 
előtt születtek.

• Súlycsoport (fiúk/lányok): -28,-32,-37,-42,-47,+47 kg

3. CADET II.: point-fighting, light-contact, kick-light: min. 8.kyu
• Korosztály: azok a leányok és fiúk, akik 1998. szeptember 14. után és 2001. szeptember 15. 
előtt születtek.

• Súlycsoport
 - fiúk: -42, -47, -52, -57, -63, -69, +69 kg
 - lányok: -42, -46, -50,-55, -60, -65, + 65 kg

4. JUNIOR: point-fighting, light-contact, kick-light: min.7. kyu
• Korosztály: azok a nők és férfiak, akik 1995. szeptember 14. után és 1998. szeptember 15. 
előtt születtek.

• Súlycsoport
 - férfiak: -57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 kg
 - nők: -50, -55, -60, -65, -70, +70 kg

5. FELNŐTT: point-fighting, light-contact, kick-light: min.6. kyu
• Korosztály: azok a nők és férfiak, akik 1995. szeptember 15. előtt születtek.
• Súlycsoport
 - férfiak: -57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 kg
 - nők: -50, -55, -60, -65, -70, +70 kg

RING SPORTOK:

1. JUNIOR: Full-contact, low-kick, K1, min.7. kyu

1.1 JUNIOR I.:
• Korosztály: azok a nők és férfiak, akik 1997. szeptember 14. után és 1999. szeptember 15. 
előtt születtek.

• Súlycsoport
 - férfiak: -42. -45, -48, -51, -54, -57, -60, -63,5 -67, -71, -75, -81, +81 kg
 - nők: -36, -40, -44, -48, -52, -56, -60, +60 kg

1.2 JUNIOR II.:
• Korosztály: azok a nők és férfiak, akik 1995. szeptember 14. után és 1997. szeptember 15. 
előtt születtek.

• Súlycsoport
 - férfiak: -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91 kg
 - nők: -48, -52, 56, -60, -65, -70, +70 kg
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2. FELNŐTT: Full-contact, low-kick, K1, min.6. kyu
• Korosztály: azok a nők és férfiak, akik 1995. október 27. előtt születtek, azzal, hogy az 1995. 
szeptember 14. után és 1995. október 27. előtt születettek, azok eldönthetik, hogy vagy a 
junior2, vagy a felnőtt korosztályban akarnak versenyezni.

• Súlycsoport
 - férfiak: -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91 kg
 - nők: -48, -52, 56, -60, -65, -70, +70 kg

Hivatalos ellenőrző mérlegelés: szombaton és vasárnap reggel 07.00 és 08.00 
között a ring sportokban az azon a napon induló versenyzőknek!
EDZŐK FIGYELMÉBE: A RING SPORTOKBAN 2014. MÁJUS 16-ÁN 08.00. ÉS 09.00. 
KÖZÖTT LEHET MEGTEKINTENI A SORSOLÁSI TÁBLÁKAT, VALAMINT INDOKOLT ESETBEN 
VÁLTOZTATNI A SORSOLÁSON, EZUTÁN MÁR NEM!

NAPI PROGRAM

PÉNTEK • 10.00 – 20.00:
 - Point-fighting selejtezők és döntők: gyermek, cadet1, cadet2 és junior.
 - Full contact, low-kick és K1 selejtezők, junior I., junior II. és felnőtt
 - Díjkiosztó ünnepség

SZOMBAT • 10.00 – 20.00:
 - Light-contact selejtezők és döntők, cadet I., cadet II. és junior
 - Kick-light selejtezők és döntők, cadet I., cadet II. és junior
 - Point-fighting  selejtezők és döntők, felnőtt+junior
 - Full-contact, low-kick és K1 elődöntők, junior I., junior II. és felnőtt
 - Díjkiosztó ünnepség

20.00 esti Gála:
-  Négy meghívott nemzeti válogatott küzdelme pointfighting 

szabályrendszerben, 3000 EUR-os díjazás
-  3 Ring döntőmérkőzés

VASÁRNAP • 10.00 – 18.00:
 - Light-contact selejtezők és döntők, felnőtt+junior
 - Kick-light selejtezők és döntők, felnőtt+junior
 - Full-contact, low-kick and K1 döntők, junior I., junior II. és felnőtt
 - Díjkiosztó ünnepség

Dr. Leyrer Richárd

Elnök
Magyar Kick-box Sportági Országos 
Szakszövetség Elnök

Wako Alelnöke

MOB Nem Olimpiai Sportágak Tagozata

Német Ferenc

Szegedi Világkupa 
szervezőbizottságának

Elnöke

Kovács Sándor SADA

Versenykoordinátor



NEXT HOLIDAY KFT TRAVEL AGENCY – 6720 Szeged, Somogyi u. 17. 
Tel./Fax: +36 62 648476, Mobile: +36 30 2496668, +36 30 2493220 

e-mail: info@nextholiday.hu, www.nextholiday.hu, eng.sz.: U-001396 

ACCOMMODATION and TRANSFER services 
KICK BOXING WORLD CUP 2014. SZEGED 

16.May – 18.May 2014. 
 

Transfer from Budapest Airport to Szeged and back: 
Special price for Kick Boxing World Cup: 20,-EUR/p./one way 

 
Hotel Forrás **** Wellness &Spa 

Near by Sportshall 
The Hotel is a ten-minute walk away from the city center, located in New Szeged, in a wonderful 

green garden district on the bank of the Tisza river. The spa (Napfényfürdő Aquapolis Szeged) in the 
vicinity of the hotel will also be renovated within the framework of a HUF 6 billion investment project 

due to which a new wellness, adventure and spa facility providing a water surface of 4400 square 
meters for a total of 3000 people will offer the opportunity of curing (daytime hospital), relaxing 

(”quiet wellness”), regenerating (massage rooms, saunas) entertaining (adventure pools) and resting 
actively (the longest water slide in Europe operating all the year round) to its guests in each age 

group.  

Rooms **** 1-2-3-4 bedded Rooms (bathroom, aircondition, LCD TV, minibar, balcony) 

Meals  Breakfast 

Prices 59,-EUR/Person/ day  in double-rooms 
  85,-EUR/Person/ day  in single-rooms    
Extrabed for 3.4. people: 40,-EUR/Person/ day (single or double couch) 
     

 
Price included: accommodation, buffet breakfast ,WIFI use free of charge in the rooms, bathrobe, 
daily entrance ticket to the „Napfényfürdő Aquapolis’s” swimming pools and 1 x 3 hour’s 

entrance ticket to the  Relax Wellness,  tourist’s tax 
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Novotel Szeged **** 
The Novotel Szeged is a 4 star hotel located in the centre of Szeged on the bank of the Tisza River. 
Services: reception, restaurant, parking place, sauna, massage, solarium. 
 
Rooms  1-2 bedded Novotel Standard or Comfort rooms  
Meals  Breakfast 
 
Prices NOVOTEL STANDARD rooms: 
3-bedded rooms  37,-EUR/person/day 
2-bedded rooms  47,-EUR/person/day 
1-bed rooms   63,-EUR/person/day  
Prices NOVOTEL COMFORT rooms: 
2-bedded rooms  44,-EUR/person/day 
1-bed rooms   59,-EUR/person/day 

Price included: accommodation, breakfast, tourist’s tax 
 

 Hotel Tisza *** 
The most luxurious 3-stars Hotel in heart of Szeged.   
Classic rooms (bathroom, TV, minibar, telefon, aircond., internet) , 
Standard rooms (bathroom, TV, minibar, telefon)  
Prices 
In Classic rooms   41,-EUR/person/day in double-room 
    63,-EUR/person/day in single-room  
In Standard rooms  
    33,-EUR/person/day in 3-bedded room 
    39,-EUR/person/day in 2-bedded room 
    51,-EUR/person/day in single room   

Prices included: accommodation, buffet breakfast, tourist’s  tax    
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Hotel Tisza Corner *** 

Tisza Corner Hotel is situated along the M5 motorway coming from Budapest, from a distance of 3 
kilometers from the city center.    

Rooms  2-4-6 bedded rooms (bathroom, TV, fridge, aircondition) 

Meals  Breakfast 
Prices 23,-EUR/person/day in 5-6 bedded rooms 
  27,-EUR/person/day in 3-4 bedded rooms 
  33,-EUR/person/day in double-rooms 
  36,-EUR/person/day in single-rooms 

 
Price included: accommodation, breakfast WIFI free of charge,  tourist’s tax 

 

 
Hotel Tisza-Sport *** SPECIAL TOP PRICE! 

Near by Sportshall 
The Hotel is situated in New-Szeged on the riverside of Tisza. 
Rooms  1-2-3-4 bedded Classic rooms with own bathroom (TV, balcony)  

2-3-4 bedded rooms with shower and WC – renovaited! 
Meals  Breakfast  
Classic rooms  29,-EUR/person in/ day 3-4 bedded rooms 
    35,-EUR/person/day in double-rooms 
    46,-EUR/person/day in single-rooms 
Rooms with shower and toilett  
    25,-EUR/person/day in 3-4 bedded rooms 
    29,-EUR/person/ day in double-rooms 
    32,-EUR/person/ day  in single-rooms 

Price included: accommodation, buffet breakfast, tourist’s tax  
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Hotel Toscana ***  
Featuring an on-site Italian restaurant on a central location in Szeged, Hotel Toscana offers 
soundproof accommodation with free Wi-Fi, flat-screen TV and fridge.Toscana Hotel is just steps away 
from the Arkad Shopping Centre. Promenade „Karasz Street” with several shops is within 600 
metres.Private parking is possible at an extra charge. The indoor video-surveilled parking lot is in a 
building just steps away from Hotel Toscana. Szeged Cathedral is approximately 1.5 km away, while 
the local train station is at a distance of 2.4 km. CAPACITY MAX. 50 PEOPLE  

Rooms   2-3 bedded rooms with bathroom, free Wi-Fi, flat-screen TV and fridge 

Meals   Breakfast 

Prices  29,-EUR/person/day in double and triple-room 

   Price included: accommodation, breakfast, tourist’s tax 

 
Guesthouse PALMA   

Only 1 km away from Szeged’s Dóm Square, Palma Guesthouse offers air-conditioned rooms with a 
satellite TV and en suite bathroom. Wi-Fi and private parking are available free of charge. Trams and 
buses to the city centre stop just 500 metres from Guesthouse Palma. City Sportshall is about 3,5 km 
away. Reception at the guest house is open 24 hours a day. 
 
Rooms      2-3 bedded rooms with bathroom, free Wi-Fi,  
  TV, A/C  
Meals  Breakfast  
 
Price  26,-EUR/person/day in double and triple-room  
 

  
   

Price included: accommodation, breakfast, tourist’s tax  
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Sport Motel Teke *** 

Right next to the Nepliget City Park and City Sportshall, Teke Bowling Centrum and Sport Motel is 
set in Szeged. 800 m from Aquapolis Thermal Bath, it offers a sauna, sunbeds and a bowling alley. 
Free Wi-Fi and free parking are provided. All rooms feature air conditioning, hardwood floors and a 
TV. Each room features a private bathroom with a shower. A wide range of refreshing drinks and 
snacks can be enjoyed at Teke’s snack bar. The city centre with various restaurants, cafés and shops 
is at a distance of 1 km.  

Rooms   2-3 bedded rooms with own bathroom and TV                                      
Meals   Breakfast 

Prices  32,-EUR/person/day in double and triple-room 

   Price included: accommodation, breakfast, tourist’s tax 

 
 

 Guesthouse „Old Walnut” 
The new Guesthouse is situated about 1 km from center of Szeged. Capacity: max. 18 people in 
2/ 2,   2 /3 and 2/ 4 bedded rooms.  
 
Rooms   3-4 bedded rooms with bathroom, TV, free WIFI 
Meals   Breakfast 
Price   29,-EUR/person/day  

 
Price included: accommodation, breakfast, tourist’s tax 
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EKO PARK bungalows 

Rooms in ECO park in New-Szeged greenbelt area. Services: restaurant, parking place, Max.capacity: 
80 people 
 
Rooms  3-bedded and 4-bedded rooms with 1 bathroom/ house   
  2-bedded rooms (4-double rooms have a common bathroom)  
Meals  Breakfast 

 
Prices 26,-EUR/person/day 

Price included: accommodation,  breakfast, tourist’s tax  

 

Transfer from Budapest Airport to Szeged 
Special price:  20,‐EUR/p./one way  

 


