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ELMÉLETI KÉRDÉSEK KICK-BOX ÖVVIZSGÁRA

1) Övfokozatok:
10.kyu:

fehér öv, 1 piros keresztcsíkkal

9.kyu:

fehér öv, 2 piros keresztcsíkkal

8.kyu:

sárga öv, 1 piros keresztcsíkkal

7.kyu:

sárga öv, 2 piros keresztcsíkkal

6.kyu:

zöld öv

5.kyu:

kék öv, 1 piros keresztcsíkkal

4.kyu:

kék öv, 2 piros keresztcsíkkal

3.kyu:

barna öv, 1 piros keresztcsíkkal

2.kyu:

barna öv, 2 piros keresztcsíkkal

1.kyu:

piros öv

1.dan:

fekete öv

(további mesterfokozat: a danfokozatnak megfelelő arany keresztcsíkkal)
2) Versenyszámok:
-

küzdelem

-

formagyakorlat

3) Versenyzők korcsoportjai:
6-10 év:

gyermek

11-13 év:

kadett I.

14-15 év:

kadett II.

16-18 év:

junior (versenyezhet a felnőttek között is)

18 év felett: felnőtt
41-55 éves korig master-class
4) Felnőtt versenyzők súlycsoportjai:
Nők: -50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, -70 kg, +70 kg
Férfiak: -57 kg, -63 kg, -69 kg, -74 kg, -79 kg, -84 kg, -89 kg, -94 kg, +94 kg
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5) Küzdőtér méretei:
Gyermek és kadett I.II. korcsoportban: 6×6 méter
Junior és felnőtt versenyeken: 7X7 méter
6) Szabályrendszerek és jellemzőik:

Pointfighting:
A találatokat csak félerővel lehet bevinni. Találatoknál a vezetőbíró leállítja a
küzdelmet, és a bírók megítélik a pontokat. Három bíró vesz részt a pontozásban:
egy vezetőbíró, és kettő segédbíró, akik a küzdőterületen állva, a többségi elv
alapján ítélik meg a pontokat. Létezik együttes találat is, amikor a két versenyző
ugyanabban a pillanatban találja el egymást. A mérkőzés végén a megszerzett
pontok alapján hirdetnek győztest. A mérkőzés idő előtt is véget érhet technikai KO
esetén. Ez 10 pontnyi különbséget jelent a két versenyző között. A küzdelmeket
páston, más néven tatamin rendezik.

Light-contact:
A találatokat ennél a szabályrendszernél is csak félerővel lehet bevinni, de a
küzdelem folyamatos, az érvényes találatoknál a bíró nem állítja meg a mérkőzést, a
végén hirdetnek győztest. 15 pont különbségnél technikai KO esetén a mérkőzés idő
előtt véget ér. A mérkőzéseket tatamin és ringben is rendezhetik. Szándékos fejre
irányuló leütés esetén (sorozatos, túl erős technika bevitelekor) az elkövető
versenyzőt leléptetheti a vezetőbíró. Testre azonban érvényes a kiütés. A
mérkőzéseken négy bíró működik közre: egy vezetőbíró, aki a küzdőtéren
tartózkodik, az esetleges szabálytalanságokért figyelmeztet, és 3 pontozóbíró, akik a
küzdőtér oldalain ülve pontozzák a küzdelmet.

Kick-light:
A találatokat itt is csak félerővel lehet bevinni, a küzdelem folyamatos, a light-contact
szabályai alkalmazhatóak, azonban a comb külső és belső része érvényes találati
felület, ezért a versenyzők rövidszárú nadrágot viselnek, amelyen nem lehet Muay
Thai szimbólum.
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Full-contact:
A találatokat 100%-os erővel lehet kivitelezni, a cél a kiütés, amely testre és fejre is
irányulhat. A küzdelem folyamatos és csak a mérkőzés befejeztével hirdetnek
győztest. A versenyzők öv nélkül és felsőrész nélkül mérkőznek. A küzdelmeket
kizárólag ringben szervezik, ahol ugyancsak négy bíró működik közre: egy
vezetőbíró (aki a ringben tartózkodik) és három pontozó bíró (akik a ring mellett ülve
vezetik a pontokat).

Low-kick:
(ejtsd: ló kik) Szabályai majdnem minden tekintetben megegyeznek a full-contact
szabályrendszerrel. Eltérések: az ellenfél combja is érvényes találati felület, illetve a
lábszár (sípcsont) érvényes támadó felület (lehet sípcsonttal rúgást végrehajtani),
csak un. zokni típusú sípcsontvédőt lehet használni, a küzdők rövidszárú nadrágban
mérkőznek, amelyből a térdeknek ki kell látszódnia. A nadrág derékgumija minimum
10 cm-es és a nadrágtól eltérő színű.
Wako-thai boksz és WAKO K1 csak említés szintjén
7) Küzdelem időtartama:
A küzdelem időtartama általában 2 perc tiszta idő, vagyis a vezetőbíró stop time és
fight vezényszavai között eltelt idő nem számít bele a mérkőzés időtartamába. A
menetidő gyerekeknél és kadett I.korcsoportban általában vagy 2×1,5 perc, kadett II.,
és junior korcsoportban általában 2×2 perc, míg a felnőtteknél 2×2 vagy 3×2 perc.
Felnőtt Európa-bajnokságon és világbajnokságon a mérkőzés mindig 3×2 perc 1
perces szünetekkel.
8) Kötelező védőfelszerelések:

Pontfighting:
-

Nyitott kezes kesztyű, ami alá nem kötelező a bandázs viselése

-

Lábfejvédő: teljesen be kell fednie a lábujjakat és sarkakat, a talp
szabadon marad

-

Sípcsontvédő: nem tartalmazhat kemény anyagot
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-

Fejvédő: védenie kell a tarkót, a fejtetőt, a homlokot, a halántékot és a
füleket. Rögzíteni az állkapocscsont alatt lehet.

-

Fogvédő: a felső fogsort védi, plekszi viselésekor nem kötelező

-

Mellvédő: cadett 2 korosztálytól felfelé kötelező

-

Könyökvédő

-

Mélyütésvédők: férfiaknál suspenzor, nőknél ágyékvédő, gyermekeknél
nem kötelező, de ajánlott.

Light-contact:
-

Zárt kezes boxkesztyű alatta bandázs viselése kötelező

Többi védőfelszerelés megegyezik a pontfighting szabályrendszernél leírtakkal!

Full-contact:
-

Ugyanaz, mint light-contact-ban, de a bandázs 2,5 méternél nem lehet
hosszabb és maximum 5 cm széles lehet.

Low-kick:
-

Ugyanaz, mint full-contact-ban, de a lábfejvédő különbözik („Zokni típusú”)

A védőfelszerelés állapotát a bíró a küzdelem előtt ellenőrzi. A nem megfelelő,
hiányos, sérült védőfelszerelést viselő versenyzőt a bíró azok kicserélésére
utasíthatja, amennyiben ez nem történik meg 2 perc alatt, a versenyzőt kizárhatják a
versenyből.
9) Kilépés a küzdőtérről:
A pást elhagyásának, vagyis kilépésnek számít, ha a versenyző valamelyik lábával
kilép a küzdőtérről, a pástot jelző vonalat átlépi. Kilépésnek számít, ha a versenyző
menekülés, vagy taktikai elmozgás közben lép ki a pástról. Nem számít kilépésnek,
ha a versenyző ütés vagy rúgás következtében kerül a vonalon túlra, vagy kilökték.
1. kilépés: -1pont
2. kilépés: -1 pont
3. kilépés: -1 pont
4. kilépés: a versenyző leléptetés
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10) Szabálytalanságokért járó intések, pontlevonások és leléptetés:
A küzdőtérről történő kilépés kivételével, az összes többi szabálytalanságért pl.
fogás, menekülés, tiltott technika alkalmazásáért stb. járó figyelmeztetések és
pontlevonások összeadódnak a következő módon:
1. szabálytalanság: szóbeli figyelmeztetés
2. szabálytalanság: 1 hivatalos szóbeli figyelmeztetés
3. szabálytalanság: -1 pont levonás
4. szabálytalanság: -1 pont levonás
5. szabálytalanság: leléptetés
11) Küzdőidő hosszabbítása:
Döntetlen eredmény esetén hosszabbítás csak pointfighting szabályrendszerben
lehetséges, a többi szabályrendszerben (light, full, low-kick) a mérkőzés végén a 3
pontozó bíró pontozása alapján mindig eldől a győztes. Az eredmény lehet 3:0, ezt
nevezzük egyhangú pontozásnak; vagy 2:1 ezt megosztott pontozásnak. Előfordul,
hogy a mérkőzés végén döntetlen az eredmény. Ebben az esetben az elektronikus
pontozórendszer megjelöli győztesnek azt a küzdőt, aki az utolsó menetben több
pontot szerzett, ha itt is egyenlőség mutatkozik, akkor a figyelmeztetések, intések és
a pontlevonások döntenek a győztesről. Amennyiben ez sem hoz eredményt, akkor a
vezetőbíró felkér döntésre egy pontozó bírót, aki megjelöli a győztest az alábbi
kritériumok figyelembe vételével:
1.

Melyik küzdő volt jobb az utolsó menetben?

2.

Ki volt az aktívabb?

Pointfighting-ban gyakrabban előfordul, hogy a mérkőzés lejártakor az eredmény
döntetlen. Ilyen esetekben 1 perc pihenőidő után 1 perc hosszabbítás következik.
Amennyiben hosszabbítás után sem dől el, hogy ki a nyertes, akkor pihenőidő nélkül
további küzdelem következik, amely az első érvényes találatig tart. A győztes az,
akinek először sikerül pontot elérnie az ellenfelén.

12) Érvényes találatok kritériumai:
-

Engedélyezett, nem tiltott technika végrehajtása

-

Érvényes találati felületre irányul

6
-

Szabályos technikával, megfelelő erővel kivitelezett technika

-

A technika végrehajtása nem jár egyensúlyvesztéssel és eséssel

13) Érvényes találati felületek: (testfelületek, melyeket lehet támadni)
-

Fej: arc, homlok, a fej oldalsó része a fül vonaláig, pontfighting-ban a tarkó is!

-

Felsőtest: előlről támadható a test középvonaláig, nyaktól lefelé egészen az öv
vonaláig.

-

Láb: csak lábsöprés esetén a boka alatti rész, kick-light és low-kick
szabályrendszerben a comb külső és belső része.

14) Tiltott találati felületek: (testfelületek, melyeket tilos támadni)
Fejtető, tarkót csak pontfighting-ban lehet, torok, nyak, hát, vese, karok, váll, az öv és
a boka közötti rész (kivétel low-kick és kick-light)
15) Engedélyezett technikák:
Ütések:

egyenes

ütés,

horogütés,

felütés,

csapott

ütések,

pointfighting

szabályrendszerben a kézhátütés és a belső kéz él ütés.
Rúgások: frontális rúgás, köríves rúgás, oldalsó rúgás, balta rúgás, sarok rúgás,
illetve ezek végrehajtása ugró rúgásból illetve fordulásból.
16) Tiltott technikák:
Külső kéz éllel ütés, tenyeres ütés, ujjal végzett támadás, alkaros ütés, könyök ütés,
térddel és sípcsonttal végrehajtott rúgás- kivétel low-kick szabályrendszerben.
17) Tiltott akciók:
Kilépés, menekülés, kifordulás, fogás, dobás, fejelés, ellökés, fogvédő szájból
kitolása, STOP vezényszó utáni támadás, szándékos földre kerülés, vaktechnikatámadás odafigyelés nélkül, küzdelem kerülése huzamosabb ideig, ellenfél hergelése
stb.
18) Pontozás:
1 pont: minden kézzel végrehajtott támadás, minden testre irányuló rúgás, és a
lábsöprés
2 pont: minden fejre kivitelezett rúgás, minden testre irányuló ugró rúgás
3 pont: fejre irányuló ugró rúgás
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19) A pontok megítélésének szabályai pontfighting küzdelemben:
1) Ha egy versenyző érvényes találatot ér el, azt a bírók azonnal jelzik.
2) Ahhoz, hogy pontot lehessen megítélni, legalább két bírónak azonos véleményen
kell lennie (többség elve).
3) Ha a bírók többsége azt jelzi, hogy nem volt találat, vagy nem látta, pontot ítélni
nem lehet.
5) Ha a bírók mindkét versenyzőnél egy időben találatot jeleznek, akkor azt a
találatot kell megítélni, amelyiket legalább két bíró jelzett, ez lehet együttes találat is.
6) Ha két bíró ugyanannál a versenyzőnél jelez találatot, de a jelzett találat
pontértéke különböző (pl. egyik bíró testrúgást, a másik fejrúgást lát), akkor a
következők szerint kell eljárni:
-

Tisztázni kell, hogy ugyanarról a technikáról van-e szó,

-

Ha nem, akkor az ítélet: nincs pont,

-

Ha igen, akkor az alacsonyabb pontértékű találatot kell megítélni.

20) A pontok megítélésének szabályai light-contact, kick-light és full-contact
szabályrendszerben:
1) Pontozásos győzelem: a mérkőzés végén a menetek összpontszáma alapján
megjelölt versenyző győz.
2) Feladás: ha a versenyző vagy edzője feladja a küzdelmet, vagy nem hajlandó a
menet kezdetekor küzdeni, akkor az ellenfele győz.
3) Győzelem versenybírói döntéssel: döntő fölény esetén, vagy sérüléskor
lehetséges.
4) Leléptetés: ha egy versenyzőt sorozatos szabálytalanságok miatt leléptetnek, az
ellenfele győz, előfordulhat, hogy mindkét versenyzőt leléptetik.
5) Kiütés: szabályos kiütés csak a rinsportágakban: full-contact-ban, low-kickban, K1ben, Wako Thai-box szabályrendszerben érvényes, amikor egy versenyző 10 mp
után nem tudja folytatni a küzdelmet, akkor ellenfele győz.
A kick-boksz kialakulás, fejlődése
A kick-boksz sport az 1970-es évek elején alakult ki az Egyesült Államokban
és Nyugat-Európában. Míg az eddigi irányzatok kialakulása általában egy-egy ember
nevéhez köthető, és szinte napra pontosan meg lehet határozni létrejöttének
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időpontját, addig a kick-boksz egy fejlődési folyamat eredménye. Az alapítók több
irányzat mestereiből tevődtek össze.
Sokat tettek a sportág kialakulásáért az amerikai Mike Anderson és a német Georg
Bruckner, akiknek fő célja volt, hogy az ütéseket és rúgásokat használó távol-keleti
eredetű harci művészetek, mint a karate, a tae-kwon-do, és a kung-fu
mozgásanyagát továbbfejlesztve és ötvözve, egy önálló, verseny-centrikus
küzdősportot hozzanak létre. (Alapítói továbbá: Bill Wallace, Dominiqo Valera,
Peter Land, Ray Mcollum)
Kezdetben a sportág Contact-Karate néven volt ismert, mivel itt a versenyeken
a találatokat-más irányzatokkal szemben-beviszik. 1976-ban All-Style Karate
(összstílus) nevet kapta a fiatal sportág, amely azt fejezte ki, hogy több stílusból
tevődik össze, illetve a versenyeken minden távol-keleti harcművész részt vehetett. A
sportágat kezdetben sok támadás érte, mivel a versenyeken védőfelszerelést
használtak, ez eddig egyedülálló szabály volt a küzdősportok között. 1984-ben
született meg a világszövetség által jelenleg is használt kick-boksz elnevezés.
A kick-boksz világszervezete az 1974-ben alapított WAKO (World
Association of Kickboxing Organizations), mely az egyetlen AGFIS által is elismert
kick-boksz világszervezet. Több, mint 90 ország a tagja az öt földrészen. Elnöke:
Borislav Pelevic. Magyarországon a 70-es évek végén 1979-ben jelent meg ez a
sport, a WAKO-nak 1981 óta tagja a Magyar Kick-Boksz Szövetség, elnöke:
Galambos Péter. A WAKO a páros években felnőtt korcsoportban Európabajnokságot, utánpótlás korosztályban világbajnokságot, a páratlanokban felnőtt
világbajnokságot és utánpótlás Európa-bajnokságot rendez.
A magyar sportolók 1981-től vesznek részt ezen a versenyeken.
Világversenyen az első magyar, érmet szerző sportoló Fodor István (Hunyadi SE)
volt, aki az 1984-es grazi Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett. Az első magyar
világbajnok Hanák Antal (Hunyadi SE) volt, ő az 1985-ös budapesti
világbajnokságon, 60 kg-ban full-contact szabályrendszerben szerzett aranyérmet.
Szombathelyen 1978-ban alakult meg a kick-box Nyírő Ferenc vezetésével,
akitől később Asbóth Péter vette át az egyesület (Controll SE) vezetését. Ma két
szakosztállyal működünk: kung-fu és kick-box.
Világbajnokok Magyarországról:
Nők: Pesuth Rita (6×), Szilágyi Diána, Csicsey Szilvia, Pruzsinszky Ivett, Kocsis
Tünde stb.
Férfiak: Hugyetz Lajos (5×), Debreczeni Dezső (7×), Katona Barnabás, Szűcs Zoltán,
Lantos Gyula stb.
További info: (www.kickbox.hu)
Sportegyesületünk legkiemelkedőbb felnőtt eredményei:
Marton Klára: amatőr világbajnok (3×), Európa-bajnok, 3 danos mester
Dancsó Zoltán: profi világbajnok, amatőr világbajnok (6×), Európa-bajnok (5×) 6
danos mester
Koszogovits Mihály: Európa-bajnoki bronzérmes, kung-fu világbajnok, veterán kickbox világ-és Európa bajnok
Szombathely, 2017. május 29.
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