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I. A versenyrendszer célja: 

 

a, a Magyar Muaythai Szakszövetség (MMSZ) amatőr versenyrendszerének elsődleges célja  

    a Muaythai (thaibox) sportág, és azon keresztül az egészséges életmód népszerűsítése, 

b, a Muaythai sportág nemzetközi amatőr versenyein Magyarországot képviselő nemzeti  

    válogatott keret kiválasztása 

c, utánpótlás nevelés 

d, példamutató, ösztönző, oktató munka az ifjúságnevelés szellemében 

 

II.A versenyrendszer jellege: 

 

Az MMSZ versenyei nyíltak, MMSZ tagok és a szövetséghez nem tartozó egyesületek 

sportolói egyaránt részt vehetnek rajta. 

Az MMSZ versenyein csak a korosztálynak megfelelő érvényes sportorvosi igazolással lehet 

részt venni. 

 

III. A versenyrendszer összetétele: 

 

Az MMSZ szövetségi kapitányai (felnőtt és utánpótlás), a következő események 

teljesítménye alapján alakítják ki a nemzeti válogatott keretet: 

a, Magyar bajnokság 

b, hazai IFMA rendszerű egyéb versenyek  

c, előző évi EB, VB, Világkupa helyezések 

d, egyéb nemzetközi IFMA versenyek 

e, hazai IFMA rendszerű edzőmérkőzések 

f,  válogatott edzőtábor (utazó keret kiválasztása) 

A Magyar Bajnokság megnyerése automatikus válogatott keret tagságot eredményez, de a 

nemzetközi versenyekre utazó keretet a válogatott edzőtábor alapján hirdetik a szövetségi 

kapitányok. 

A válogatott keretbe nem hívható be olyan versenyző, aki a hazai IFMA versenyrendszer 

egyetlen eseményén sem szerepelt. 



A válogatott keretbe nem hívható be olyan versenyző, aki az MMSZ valamely szabályzata 

szerint méltatlan Magyarország képviseletére, vagy ellene fegyelmi eljárás folyik illetve a 

sporttevékenységtől el van tiltva. 

Nem lehet az utazó válogatott keret tagja olyan versenyző, aki a szövetségi kapitányok által 

meghatározott minimális jelenlétet nem teljesítette a válogatott edzőtáborban, kivéve, ha 

alapos okkal ez alól az MMSZ elnöksége méltányossági alapon felmenti a szövetségi 

kapitányok egyetértése mellett. 

 

IV. A Magyar Bajnokság és hazai versenyek lebonyolítása: 

 

a, Magyar Bajnokság 

A Muaythai Magyar Bajnokság a nemzetközi szövetség (IFMA) szabályai szerint zajlik, torna 

rendszerben. 

A bajnokságon a nemzetközi bajnokságokkal megegyezően 5 pontozó bíró tevékenykedik. 

A bajnokság nevezői „vak sorsolással” kerülnek párosításra. 

Az „irányított” párosítás tilos. 

Páratlan számú nevező esetén „előnyerőként” kiemelendő prioritási sorrendben: 

- előző évi EB,VB,Világkupa érmes 

- előző évi magyar bajnok 

- hazai versenyző a szervező egyesület szemszögéből 

- adott kategória legkisebb súllyal mérlegelt versenyzője 

A Magyar Bajnokság elődöntőjében vesztes versenyzők automatikusan mindketten III. 

helyezést (bronz érem) érnek el, kivéve a diszkvalifikált versenyző. 

Adott kategóriában egyetlen nevező esetén magyar bajnok nem hirdethető. 

Diszkvalifikált versenyző sem helyezést, sem díjat nem kaphat. 

Díjazás: oklevél, érem és/vagy kupa. 

Az egyes mérkőzések eredményének megváltoztatása iránt óvást a verseny főbírójához a 

mérkőzés után 30 percen belül, de az adott kategória, következő szintű selejtező 

mérkőzésének megkezdése előtt lehet, az MMSZ díjtételei szerinti óvási díj befizetésével. 

A Magyar Bajnokság minden tekintetben az IFMA szabályai szerint zajlik. 

Az életkor kategóriájának meghatározásánál a betöltött életkor mérvadó. 

 

 



A súlycsoportok igazodnak az IFMA szabályrendszerében meghatározott kategóriákhoz. 

Felnőtt és junior férfi  Felnőtt és junior női  Gyerek és kadett 

-tól (kg) -ig (kg)  -tól (kg) -ig (kg)  -tól (kg) -ig (kg) 

42 45  42 45  28 30 

45 48  45 48  30 33 

48 51  48 51  33 36 

51 54  51 54  36 39 

54 57  54 57  39 42 

57 60  57 60  42 45 

60 63,5  60 63,5  45 48 

63,5 67  63,5 67  48 51 

67 71  67 71  51 54 

71 75  71 75  54 57 

75 81  75 +  57 60 

81 86     63,5 67 

86 91     67 71 

91 +     71 75 

      75 + 

 

Amennyiben az adott kategóriában csak egy induló van, mérlegelés szerinti súlycsoportnál a 

versenyző az edző és a saját beleegyezésével, maximum egy súlycsoporttal magasabb 

kategóriában vagy azonos súlycsoportban 14 éves kor fölött egy korosztállyal magasabb 

kategóriában indulhat. 

Menetidők: 

gyerek 3x1 perc 1 perc pihenő 

kadett 3x1,5 perc 1 perc pihenő 

junior 3x2 perc 1 perc pihenő 

felnőtt B kategória 3x3 perc 1 perc pihenő 

felnőtt A kategória 3x3 perc 1 perc pihenő 

 

Kötelező felszerelés: 

Thaibox short, fogvédő, (lehetőség szerint fém) herevédő, lábfejvédős, egy részből álló 

lábszárvédő, testvédő (kivéve A-kategóra), ujjatlan póló ( a testvédő alatt), könyökvédő, felül 

zárt fejvédő, bandázs, jó állapotú kesztyű (10 oz), női mérkőzéseken mell- és mélyütésvédő. 

A Magyar Bajnokság szervezője köteles sarkonként egy fejvédőt, testpajzsot és könyökvédőt 

biztosítani. 

Nevezés:  

az adott év bajnoki kiírásának megfelelően. 

 

 



Nevezési díj: 

felnőtt és junior: 

MMSZ tagok: 3000,-Ft/fő 

Egyéb egyesületek: 4500,-Ft/fő 

 

gyemrek és kadett: 

MMSZ tagok: 2000,-Ft/fő 

Egyéb egyesületek: 3000,-Ft/fő 

 

b, Egyéb hazai amatőr versenyek és edzőmérkőzések 

A Muaythai Magyar Bajnokságon kívül rendezett egyéb versenyek  torna és ún. párosított 

presztízs mérkőzés jellegűek egyaránt lehetnek. 

Az edzőmérkőzések a kiskorúak védelmének maximális szem előtt tartása mellett párosított 

mérkőzések lehetnek, ahol a versenyző saját (szülő) és edzője döntése alapján több 

mérkőzést is vívhat. 

Az egyéb mérkőzéseken 3 pontozó bíró és mérkőzésvezető, míg az edzőmérkőzéseken 

csak „felügyelő” mérkőzésvezető bíró tevékenykedik. 

Az edzőmérkőzéseken pontozás (kivéve a bíróképzés részeként), illetve eredményhirdetés 

nincs, de azokat az IFMA könyvekben regisztrálni kell. 

Minden hazai amatőr versenyen és edzőmérkőzésen csak az IFMA szabályai alkalmazhatók. 

Az edzőmérkőzéseken a vezetőbíró saját megítélése alapján, tekintettel az edzőmérkőzések 

céljára illetve a kiskorúak védelmére, bármikor beszüntetheti a küzdelmet. 

Az egyéb hazai versenyeken illetve az edzőmérkőzéseken indokolt esetben (pl. következő 

nagyobb fontosságú verseny figyelembe vétele) az IFMA szabályai tovább szigoríthatóak.  

A bajnokságon kívüli versenyek és edzőmérkőzések a szervező döntése alapján lehetnek 

ingyenesek vagy nevezési díjhoz kötöttek, de a nevezési díjak nem lehetnek magasabbak a 

magyar bajnokság összegeinél. 

Magyarországon amatőr Muaythai (thaibox) verseny, mérkőzés, csak az IFMA szabályai és 

a Magyar Muaythai Szakszövetség felügyelete mellett rendezhető. 

Melléklet: IFMA szabálykönyv 

Jelen versenyszabályzatot a Magyar Muaythai Szakszövetség Elnöksége elfogadta, és 

2018. március 12-én, 2018/O-5 számú határozattal hatályba léptette.  

 

 


