


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

NEVEZÉS: 
• 2015. március 10-től május 18-ig

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:
• 2015. május 21. 14.00 – 21.00

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

PÉNZDÍJAK:

• POINTFIGHTING 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
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Összes pénzdíj: 12.700 EUR!

INFORMÁCIÓK



SZABÁLYOK, FELTÉTELEK:

• WAKO szabályai szerint! További információ: www.wakoweb.com.
• WAKO sportkönyv, a sportkönyvben szereplő 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

• Tatami sportokban junior, cadet: alap + 15 EUR/ +4.000,- Ft / szabályrendszer
(Ring kategóriákban dupla nevezés nem lehetséges!)
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TATAMI SPORTOK:

1. GYERMEK: pointfighting,  minimum 9. kyu
• Korosztály: azok a (8-9 éves) leányok és fiúk, akik 2005. május 21. után – 2007. május 22. előtt születtek. 
• Súlycsoport (fiúk/lányok): -25, -28, -32, +32kg

2. CADET I.: pointfighting, light-contact, kick-light: min. 9. kyu
• Korosztály: azok a (10-11-12 éves) leányok és fiúk, akik 2002. május 21. után és 2005. május 22. előtt 
születtek. 
Azok, akik 2015. május 21. és május 25. között töltik be a 13. életévüket – azaz a verseny ideje alatt éppen 
korcsoportot váltanának, tehát már Cadet2-esek lennének – azok választhatják a Cadet1 korcsoportot is (ez 
a választási lehetőség csak a 13. életévüket 2015. május 21. és május 25. között betöltőkre vonatkozik!).

• Súlycsoport (fiúk/lányok): -28,-32,-37,-42,-47,+47 kg
3. CADET II.: pointfighting, light-contact, kick-light: min. 8.kyu

• Korosztály: azok a (13-14-15 éves) leányok és fiúk, akik 1999. május 21. után és 2002. május 22. előtt 
születtek.
Azok, akik 2015. május 21. és május 25. között töltik be a 16. életévüket – azaz a verseny ideje alatt éppen 
korcsoportot váltanának, tehát már Juniorok lennének – azok választhatják a Cadet2 korcsoportot is (ez a 
választási lehetőség csak a 16. élet-évüket 2015. május 21. és május 25. között betöltőkre vonatkozik!).

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

4. JUNIOR: pointfighting, light-contact, kick-light: min.7. kyu
• Korosztály: azok a (16-17-18 éves) nők és férfiak, akik 1996. május 21. után és 1999. május 22. előtt 
születtek
Azok, akik 2015. május 21. és május 25. között töltik be a 18. életévüket – azaz a verseny ideje alatt éppen 
korcsoportot váltanának, tehát már Felnőttek lennének – azok választhatják a Junior korcsoportot is (ez a 
választási lehetőség csak a 18. életévü-ket 2015. május 21. és május 25. között betöltőkre vonatkozik!).

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

5. FELNŐTT: pointfighting, light-contact, kick-light: min.6. kyu
• Korosztály: azok a nők és férfiak, akik 1996. május 25. 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 (15-16 évesek): azok a nők és férfiak, akik 2015. május 21-én, vagy az előtt, betöltötték/betöltik 
a 15. vagy 16. életévüket, de még nem töltötték be a 17. életévüket.

• 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 (17-18 évesek): azok a nők és férfiak, akik 2015. május 21-én, vagy az előtt, betöltötték/betöltik 
a 17. vagy 18. életévüket, de még nem töltötték be a 19. életévüket. 
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• 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

2. FELNŐTT: Full-contact, low-kick, K1, min.6. kyu
• Korosztály: azok a nők és férfiak, akik 2015. május 21-én már betöltötték/betöltik a 19. életévüket, de 
még nem töltötték be a 41. életévüket.

• 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 2015. MÁJUS 21-ÉN 21.00. ÉS 22.00.
KÖZÖTT LEHET MEGTEKINTENI A SORSOLÁSI TÁBLÁKAT, VALAMINT INDOKOLT ESETBEN 
VÁLTOZTATÁST KÉRNI! 2015. MÁJUS 22.-ÉN, A VERSENY MEGKEZDÉSEKOR A SORSOLÁSI 
TÁBLÁK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG!

NAPI PROGRAM

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

SZOMBAT 
8.00 – 9.00: Bírói szeminárium
10.00 – 18.00:
 - Light-contact selejtezők és döntők, cadet I., cadet II. és junior
 - Kick-light selejtezők és döntők, cadet I., cadet II. és junior
 - Pointfighting  selejtezők és döntők, felnőtt+junior
 - Full-contact, low-kick és K1 elődöntők, junior I., junior II. és felnőtt
 - Díjkiosztó ünnepség
18.30: Esti Gála

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

Galambos Péter
Verseny főbírója
Magyar Kick-box 
Szövetség Elnöke

Kovács Sándor 
SADA
Verseny-
koordinátor
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Király István 
Magyar Kick-box 
Szövetség Alelnöke

Versenyigazgató

Juhász Gábor
Magyar Kick-box 
Szövetség Alelnöke

Versenyigazgató
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XXI. KICK BOXING WORLD CUP 2015 SZEGED 
21 May – 24 May 2015 

ACCOMMODATION and TRANSFER services 
 

Transfer from Budapest Airport to Szeged and back: 
Special price for Kick Boxing World Cup: 25,-EUR/p./one way 

 
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  42,-EUR/person/day 
2-bedded rooms  50,-EUR/person/day 
1-bed rooms   70,-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   44,-EUR/person/day in double-room 
    64,-EUR/person/day in single-room  
In Standard rooms  
    35,-EUR/person/day in 3-bedded room 
    41,-EUR/person/day in 2-bedded room 
    54,-EUR/person/day in single room   

Prices included: accommodation, buffet breakfast, tourist’s  tax 
 

       

weblap
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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  
  30,-EUR/person/day in 3-4 bedded rooms 
  36,-EUR/person/day in double-rooms 
  38,-EUR/person/day in single-rooms 

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

     

 
Hotel Tisza-Sport ***  

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  32,-EUR/person in/ day 3-4 bedded rooms 
    38,-EUR/person/day in double-rooms 
    48,-EUR/person/day in single-rooms 
 
 
Rooms with shower and toilett  
    28,-EUR/person/day in 3-4 bedded rooms 
    32,-EUR/person/ day in double-rooms 
    36,-EUR/person/ day  in single-rooms 

Price included: accommodation, buffet breakfast, tourist’s tax  
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Alfa Hotel *** 
The Alfa Hotel is situated in Szeged, only few minutes walk from the city centre in quiet environment. 
The Hotel is in the Teréz street near to Szeged Árkád Shopping Mall and close to the central bus 
station. The Hotel can be reached easly from the train station by the tram no. 1. 
Tisza Alfa Hotel offers comfortable accommodation in Szeged, it is an ideal choice for business 
travellers or visitors of the city. The Hotel is working since 2000 in a modern building, offering 
confortable accomodation for those who want to relax, discover the city or have business purposes in 
the area. 26 confortable rooms with clima and bathroom – 3 single, 21 double and 2 appartment – 
can host 55 guests. The rooms also equipped with modern furniture, colored TV, minibar, telephone 
and wifi acces. Six rooms are available with plus beds. 
Rooms   2-3-4 bedded rooms and 1 apartment for 6 people 
Meals   Breakfast 
Prices  35,-EUR/person/day in 3-4 bedded rooms (max. capacity 4 rooms) 
  38,-EUR/person/day in 2-bedded rooms 
  50,-EUR/person/day in single rooms 
1-Apartment with 2 bedrooms, living room and kichten for 6 people: 26,-EUR/person/day 

   Price included: accommodation, breakfast, tourist’s tax 

   

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  35,-EUR/person/day in double and triple-room 
  Price included: accommodation, breakfast, tourist’s tax 
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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   32,-EUR/person/day  

 
Price included: accommodation, breakfast, tourist’s tax 

 

    

 
 

 

Transfer from Budapest Airport to Szeged  

Special price:  25,-EUR/p./one way  
 

   
 
 


