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VERSENYKIÍRÁS _____________________________________________  
 
 
Verseny megnevezése:  Totaldamage Cage Grappling 2014  

 

Verseny helyszíne:   SYMA Rendezvényközpont, „A” csarnok 

H-1146 Budapest, Dózsa György út 1. 

 

Verseny dátuma:   2014. május 24. 

 

Verseny kezdése:  09:00 

 

 ____________________________________________________________________________________  

 

 

Nevezési határidő:  2014. május 21., 12 óra 

 

Nevezés:    www.maxbudapest.hu/#verseny 

 Csak az online rendszeren keresztül leadott nevezéseket áll 

módunkban elfogadni! 

 Nevezés törlését, módosítását az online rendszeren keresztül 

kérjük előre jelezni, legkésőbb május 21., 12 óráig! A nevezettek 

névsora, május 23-án 10 óráig felkerülnek a 

www.maxbudapest.hu/#verseny oldalra. Még aznap, 22 óráig van 

mód a versenyzők egyik súlycsoportból a másikba történő 

átírására az online rendszeren keresztül. A sorsolásokat a 

versenyt megelőző napon, május 23-án tesszük közzé a 

www.maxbudapest.hu/#verseny oldalon.  

 A nevezés leadása egyben nyilatkozat is a nevezési feltételek 

elfogadásáról. 

A hibásan leadott adatokból származó következményekért az edző, 

csapatvezető teljes körű felelősséggel tartozik.  

 

Regisztráció:    2014. május 24., 07:30 – 10:00 a helyszínen 

    Kérjük, hogy csapatonként egy fő regisztráljon! 

 

Nevezési díj:   4 500 Ft/fő/egy versenyszám 

 (A nevezési díj tartalmazza a MAX2014 eseményre való belépőjegyet , valamint 

a versenyen való részvételt.) 

 

Nevezési feltételek: A versenyzőnek nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik érvényes 

„VERSENYEZHET” sportorvosi igazolással és a versenyre érvényes 

sportbiztosítással! 

 

 ____________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

http://www.kuzdosportexpo.hu/
http://www.maxbudapest.hu/#verseny
http://www.maxbudapest.hu/#verseny
http://www.maxbudapest.hu/#verseny


 

MAX2014 - Harcművész és Küzdősport Expo 
www.kuzdosportexpo.hu  

 

 ____________________________________________________________________________________  

 

Korosztály:  Felnőtt férfi (16+)  

 

Versenyszabály:   Global Grappling szabálykönyv szerint, az alábbi változtatásokkal: 

    Korosztály:   Felnőtt férfi (16+) 

    Súlycsoportok:  -70 kg, -84 kg, +84 kg 

    Menetidő:   5 perc 

Védőfelszerelés: Csak fémbetét nélküli védőfelszerelés használható. Használható: 

fogvédő, lábfej- és sípcsontvédő, fülvédő, ízületvédő, altestvédő. 

Kesztyű és cipő nem használható! 

 

Mérlegelés:  Előzetes mérlegelésre, a verseny helyszínén 07:30 – 10:00 óra között 

van lehetőség. Az a versenyző, aki ezt nem tette meg, közvetlenül az 

első pástra lépés előtt kell mérlegelni. Amennyiben az ellenőrzésnél 

nem felel meg a versenyző súlya, úgy a versenyből kizárásra kerül. 

 

Óvás: Közvetlenül a vitatott mérkőzés után, a főbírónak kell jelezni. A főbíró 

sem változtathat a döntésen, de a körülményeket megvizsgálva dönthet 

úgy, hogy a mérkőzést újra játsszák. 

 

Díjazás:    I. – III. helyezettek:  Érem és oklevél 

 ____________________________________________________________________________________  

 

Jegyek:  Kaphatók a www.maxbudapest.hu weboldalon vagy a Ticket Expressz 

jegyirodáiban. 

 

Egyéb:  A versenyen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt. 

A versenyen használt megfelelő öltözetről, illetve védőfelszerelésről 

minden résztvevő maga gondoskodik. 

A szervezők a változás jogát fenntartják! 

A rendezők a versenyzők és nézők értéktárgyaiért nem vállalnak 

felelősséget. 

 ____________________________________________________________________________________  

 

Versenyszervező:  SKA Promotions Kft. 

 

Elérhetőség:    +36 30 747 7799 

expo@skapromotions.hu 

 

Bővebb információk:  www.maxbudapest.hu 

    www.kuzdosportexpo.hu 

    www.facebook.com/maxbudapest 

 

 

Minden résztvevőnek eredményes felkészülést kívánunk! 
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