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Tavaly a járványügyi helyzet miatt két ízben kényszerültünk elhalasztani a versenyt, amelynek 
regisztrációja és online kvalifikációja 2020-ban sikeresen lezajlott. 

Az OFXCECC NEFFISZ Magyar Kupa megrendezése idén stabilnak és sikeresnek ígérkezik! 
Hivatalos szövetségi versenyként, a Magyar Kupa legjobbjai lépnek pályára, versenyzőink 
versenyengedéllyel és sportorvosi igazolással rendelkeznek. 
A hatályos járványügyi szabályokat teljes mértékben betartjuk a verseny lebonyolítása során is. 

 
Kvalifikációs kategóriák: (a regisztrációt és a kvalifikációt lezártuk) 

• NŐI/FÉRFI: Női és Férfi kategóriába minden olyan személy regisztrálhatott, aki a döntő első 
napjáig a16. életévét betölti. 18 év alattiaknak írásos szülői hozzájáruló́ nyilatkozat szükséges!  

• MASTER FÉRFI: A Masters kategóriába minden olyan személy regisztrálhatott, aki a döntő 
első napjáig betölti a 35. életévét. Masters női kategóriát ez alkalommal nem indítunk. 

• CSAPAT: A csapatok 1 női és 2 férfi felnőtt versenyzőből állnak. Csapat kategóriába minden 
olyan személy regisztrálhatott, aki a döntő első napjáig a 16. életévét betölti. 18 év alattiaknak 
írásos szülői hozzájáruló́ nyilatkozat szükséges!  

• RENDÉSZETI CSAPAT: A csapatok 1 női és 2 férfi felnőtt versenyzőből állnak. A kategóriába 
a rendvédelmi szervek, fegyveres testületek állományának tagjai regisztrálhattak. A rendészeti 
szervhez tartozást szolgálati igazolvánnyal igazolni szükséges. A verseny rendészeti kategóriája 
hivatalosan szerepel a Belügyminisztérium 2021. évi Sportnaptárában, amely alapján a részvétel 
szolgálati útnak minősíthető. 

• Csapatban történő személyi változás csak 1 alkalommal és 1 fő esetében engedélyezett, legkésőbb 
a verseny előtti helyszíni, személyes regisztráción. 

• 1 személy csak 1 kategóriába adhatott le regisztrációt! 

• Regisztrációs, valamint nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni! 

 
A Verseny: 2021. május 22-23. Debrecen 

• A döntőbe jutott NŐI/FÉRFI versenyzők az első napon egy mezőnyben küzdenek a helyezésekért. 
A verseny második napján a mezőny Rx és Scaled kategóriákra kerül felosztásra, az alábbiak 
szerint: 
 



A NŐI/FÉRFI MEZŐNY FELOSZTÁSA A VERSENY 2. NAPJÁN 

Rx NŐI 1-16. helyezett 

Rx FÉRFI 1-24. helyezett 

Scaled NŐI 17-48. helyezett 

Scaled FÉRFI 25-64. helyezett 
 

• A Masters és Csapat kategóriákban semmilyen felosztás nem történik, a döntőbe jutott versenyzők 
és csapatok mindkét napon egy mezőnyben teljesítik a feladatokat.  

• A verseny 1. napjának feladatait, a versenyt megelőző napokban fogjuk folyamatosan kihirdetni, 
a honlapon és a facebook eseményben. A 2. nap feladatait a verseny első napján fogjuk kihirdetni.  

• Az élő verseny során, holtverseny esetén a versenyzők és csapatok között az alábbi szabályok 
döntenek: 
1. Előrébb végez az, akinek több jobb helyezése van. Itt csak az 1., 2. és 3. helyezéseket vesszük 
figyelembe, a következők szerint: 

- több 1. helyezés, egyezés esetén, 
- több 2. helyezés, egyezés esetén, 
- több 3. helyezés dönt. 

• 2. A fentiek egyezése estén, a döntő wodokban elért jobb eredmények döntenek a végső 
sorrendről. 
 
PÉNZDÍJAZÁS 

Kategória 1. helyezett 2. helyezett 3. helyezett 

Rx női 120 000 Ft 90 000 Ft 60 000 Ft 

Rx férfi 120 000 Ft 90 000 Ft 60 000 Ft 

Scaled női tárgyjutalom tárgyjutalom tárgyjutalom 

Scaled férfi tárgyjutalom tárgyjutalom tárgyjutalom 

Master női 90 000 Ft 60 000 Ft 30 000 Ft 

Master férfi 90 000 Ft 60 000 Ft 30 000 Ft 

Csapat 120 000 Ft 90 000 Ft 60 000 Ft 

Rendészeti csapat 120 000 Ft 90 000 Ft 60 000 Ft 

 
 

 
 



Facebook esemény: 

https://www.facebook.com/events/746371012697148/?active_tab=discussion 
 

• Minden további információ a verseny facebook oldalán kerül feltöltésre. 

 
Általános szabályok: 

• Egy kategória indításához minimum 6 versenyző szükséges.  

• A versenyszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a szervezőbizottság döntése a mérvadó. 

• A nevezéssel minden induló elfogadja a versenykiírásban foglaltakat és a versenyszabályokat, 
ezzel elismerik, hogy a versenyen mindenki a saját felelősségére indul. 

• A nevező kinyilatkozza, hogy egészségi állapota megfelel a versenyen való részvétel feltételének, 
és elfogadja, hogy a verseny rendezői bármelyik versenyző egészségkárosodásáért, vagy a 
versennyel összefüggésben keletkezett károkért kártérítésre nem kötelezhetők.  

• Kizárásra kerül az a versenyző, aki a regisztrációs felületet nem a valóságnak megfelelő 
adatokkal, illetve hiányosan tölti ki.  

• A szervezőkkel vagy a sporttársaival szemben sportszerűtlen magatartást tanúsító versenyzők 
kizárásra kerülnek.  

• A versenyszabályok megsértése kizárást vont maga után. 

• A sportesemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység vagy más 
sportesemény népszerűsítése csak a rendezők előzetes engedélyével, egyeztetett formában és 
módon végezhető. 

• A rendezvény szervezői fenntartják a jogot, hogy az eseményről, valamint a versenyzőkről fotót 
és videót készítsenek, melyek a továbbiakban a rendezők tulajdonát képezik. A készült fotókat és 
Videókat a rendezők szabadon felhasználhatják és publikálhatják, ezért a fotón szereplők 
ellenszolgáltatásra nem jogosultak. 

• Az online nevezéssel, illetve a regisztrációs lap kitöltésével a versenyzők elfogadják a 
versenykiírás és versenyszabályzat feltételeit. 

• A regisztrációs felület kitöltése önkéntes adatközlés. A nevező hozzájárul ahhoz, hogy a verseny 
szervezői a nevezéskor megadott adatokat adatbázisukban tárolják. 

• A versenyre történő nevezés során a versenykiírás jelentkezési feltételeinek elfogadásával a 
nevező elfogadja, hogy a jelentkezés során megadott e-mail címre a rendezőség a versennyel 
kapcsolatos hírlevelet küldjön. 

További információ: 

Balogh József főszervező  
+36-70/371-75-42  
hrsedebrecen@gmail.com  
4028 Debrecen, Mikes Kelemen utca 4.  

 

 


