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Magyar Honvédség Katonai Küzdősport bajnokság, 

VIII. Kinizsi Közelharc Kupa 

ONLINE NEVEZÉS A VERSENYSZÁMRA KATTINTVA!  

KISKESZTYŰS VIADAL NŐK         KISKESZTYŰS VIADAL FÉRFIAK 

NAGYKESZTYŰS VIADAL NŐK         NAGYKESZTYŰS VIADAL FÉRFIAK 

FÖLDHARC NŐK          FÖLDHARC FÉRFIAK 

Online nevezés 2020. február 25. 18:00 – ig!!! 

A verseny helye: 

MH Altiszti Akadémia, Sportobjektum, Szentendre 

A verseny ideje: 

2020. február 27. csütörtök 

A verseny szervezője: 

Szentendrei Kinizsi Honvéd SE (SZKHSE), Birkózó és Katonai Küzdősport szakosztály 

MH Altiszti Akadémia, Katonai Testnevelési és Közelharc Módszertani részleg 

A verseny igazgatója: 

Vura Zsolt SZKHSE elnök 

A verseny fővédnöke: 

Korom Ferenc altábornagy, Magyar Honvédség Parancsnoka 

A verseny védnöke: 

Simicskó István kormánybiztos, Honvédelmi Sportszövetség elnöke 

Bozó Tibor dandártábornok, MH Altiszti Akadémia, parancsnok 

A verseny díszvendége: 

Furkó Kálmán nyugállományú ezredes 

http://www.szkhse.hu/szakosztalyok/katonai-kuzdosport/versenyek/321-viii-kinizsi-kozelharc-kupa-2020-02-27
http://www.szkhse.hu/szakosztalyok/katonai-kuzdosport/versenyek/322-viii-kinizsi-kozelharc-kupa-nevezes-kiskesztyus-viadal-nok
http://www.szkhse.hu/szakosztalyok/katonai-kuzdosport/versenyek/326-viii-kinizsi-kozelharc-kupa-nevezes-kiskesztyus-viadal-ferfiak
http://www.szkhse.hu/szakosztalyok/katonai-kuzdosport/versenyek/323-viii-kinizsi-kozelharc-kupa-nevezes-nagykesztyus-viadal-nok
http://www.szkhse.hu/szakosztalyok/katonai-kuzdosport/versenyek/323-viii-kinizsi-kozelharc-kupa-nevezes-nagykesztyus-viadal-nok
http://www.szkhse.hu/szakosztalyok/katonai-kuzdosport/versenyek/325-viii-kinizsi-kozelharc-kupa-nevezes-nagykesztyus-viadal-ferfiak
http://www.szkhse.hu/szakosztalyok/katonai-kuzdosport/versenyek/324-viii-kinizsi-kozelharc-kupa-nevezes-foldharc-nok
http://www.szkhse.hu/szakosztalyok/katonai-kuzdosport/versenyek/327-viii-kinizsi-kozelharc-kupa-nevezes-foldharc-ferfiak
https://szentendre.hu/
http://www.mhaa.hu/
https://www.hososz.hu/
http://www.matasz.com/news.php


Meghívott vendég: 

Farkas László nyá. alezredes, HOSOSZ elnök, HS alelnök 

Versenyszámok: 

- Kiskesztyűs viadal          

- Nagykesztyűs viadal        

- Földharc                           

Korosztályok és súlycsoportok: 

Diák férfi 

Diák II. korosztály: 15 - 16 év -62 kg 70 kg, 78 kg, 85 kg, +90 kg, 

Diák I. korosztály: 17-18 év - -62 kg 70 kg, 78 kg, 85 kg, +90 kg 

Diák női 

Diák II. korosztály: 15 - 16 év - 50 kg, -60 kg, +60 kg. 

Diák I. korosztály: 17-18 év - - 50 kg, -60 kg, +60 kg. 

Férfi 

Felnőtt korosztály: 18 - 35 év - 69 kg, 75 kg, 82 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg. 

Senior korosztály: 36 év - - 69 kg, 75 kg, 82 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg. 

Női 

Felnőtt korosztály: 18 - 35 év - 50 kg, -60 kg, +60 kg. 

Senior korosztály: 36év - - 50 kg, -60 kg, +60 kg. 

Nevezési határidő: 

Előzetes nevezés 2020. február 25. 18:00 – ig, az alábbi táblázat kitöltésével! 

A verseny napján már nincs lehetőség nevezésre! 

Egy versenyző több versenyszámban is nevezhet! 

Verseny programja: 

08:15 - ig beérkezés 

08:30 – 09:15 regisztráció, mérlegelés, orvosi vizsgálat 

09:15 – 09:45 technikai értekezlet, szabályismertetés, sorsolás 

10:00 – 10:15 ünnepélyes megnyitó 

10:15 - versenyek 

16:30 eredményhirdetés 

A nevezési lapot valamint az adatvédelmi nyilatkozatot (alább letölthető) a verseny napján 

eredeti példányban a versenyző köteles a regisztráció során leadni a kijelölt személyek részére. 



Részvételi feltételek: 

30 napnál nem régebbi orvosi alkalmassági igazolás (csapatorvosi igazolás, iskola, - házi orvosi a 

diákoknál), vagy érvényes sportorvosi igazolás („versenyezhet” vagy „alkalmas” sportorvosi 

bejegyzés). 

Csoportos orvosi igazolást nem áll módunkban elfogadni, egy orvosi igazoláson csak egy versenyző 

adatai szerepelhetnek! 

Állománykategória igazolása (szolgálati igazolvány, diák igazolvány a diákoknál) 

Javasolt a baleseti, sportbaleseti biztosítás 

A Honvéd Kadét Programban résztvevő iskolák csapatkísérői részéről nyilatkozat, hogy a kadét 

versenyzők felkészültsége megfelelő a versenyen történő biztonságos részvételhez. (alább letölthető) 

Étkezés: 

Az MH ellátási körébe tartozó állomány az élelmezési átjelentőket legkésőbb 2020. február 20. 15:00 

–ig az MH AA szervezeti email címére (mh.aa@hm.gov.hu) küldjék meg! 

Azon versenyzők és csapatkisérők részére, akik élelmezési átjelentőre nem jogosultak a rendező 

élelmezési csomagot és védő ital biztosít. 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK 

VERSENYKIÍRÁS 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

NYILATKOZAT DIÁKVERSENYZŐK FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL 

NEVEZÉSI LAP (DIÁK) 

NEVEZÉSI LAP (FELNŐTT) 

 

mailto:mh.aa@hm.gov.hu
http://www.szkhse.hu/images/Szakosztalyok/kozelharc/8_kinizsi_kupa/Magyar_Honv%C3%A9d%C3%A9sg_Katonai_K%C3%BCzd%C5%91sprt_Bajnoks%C3%A1g_MH_VIII.__Kinizsi_K%C3%B6zelharc_Kupa_versenyki%C3%ADr%C3%A1s_%C3%A9s_szab%C3%A1lyrendszer.pdf
http://www.szkhse.hu/images/Szakosztalyok/kozelharc/8_kinizsi_kupa/Adatv%C3%A9delmi_t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf
http://www.szkhse.hu/images/Szakosztalyok/kozelharc/8_kinizsi_kupa/Minta_Nyilatkozat_di%C3%A1k_versenyz%C5%91k_felk%C3%A9sz%C3%BClts%C3%A9g%C3%A9r%C5%91l.doc
http://www.szkhse.hu/images/Szakosztalyok/kozelharc/8_kinizsi_kupa/Nevez%C3%A9si_lap_di%C3%A1k.doc
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