
 

 

VERSENYKIÍRÁS 

MKSZ UTÁNPÓTLÁS MAGYAR BAJNOKSÁG 

NYÍRADONY, 2014. október 25.  

 

A VERSENY CÉLJA:  

- az MKSZ utánpótlás magyar bajnoki cím eldöntése, 

- a Kyokushin karate népszerűsítése, 

- a sportágon belüli barátság elmélyítése, 

- szervezetek közötti kapcsolatépítés, 

- az utánpótlás nevelés és kiválasztás lehetőségeinek bővítése. 

 

A VERSENY RENDEZŐJE: KYO. HUNGÁRIA SE, Senpai Tokaji Norbert, tel: +3630-239-32-15 

A VERSENY HELYSZÍNE: Városi Sportcsarnok, 4254 Nyíradony Milleneumi sétány 1. 

A VERSENY IDEJE:  2014. Október 25. (Szombat) 13.00 

MÉRLEGELÉS IDEJE, HELYE: 2014. Október 24. (Péntek) 1700-tól 2000-ig,  

    Városi Sportcsarnok, 4254 Nyíradony Milleneumi sétány 1. 

 

A VERSENY FŐBÍRÁJA: Shihan Horváth János 6. Dan 

    Sensei Dr. Bogdán Olivér 4. Dan 

 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2014. október 15. (szerda) 

A VERSENY RÉSZTVEVŐI: Az MKSZ által nyilvántartott Egyesületek versenyzői. 

VERSENYSZÁMOK:  - Egyéni kyokushin kumite (Knock Down kumite) 

    - Egyéni Kyokushin Pont Kumite (mellkasvédő) 

     - Egyéni Kyokushin Kata zászlós szabályrendszerben 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:  

 2014 évre érvényes szervezeti tagsági igazolvány (BUDO PASS), korcsoportnak megfelelő 

övfokozati bejegyzéssel 

 érvényes MKSZ VERSENYENGEDÉLY 

 érvényes "VERSENYEZHET" sportorvosi bejegyzés 

 a versenyző nem rendelkezik 6 hónapnál korábbi „fej KO.” bejegyzéssel 

 helyszíni orvosi vizsgálaton való megjelenés és alkalmasság 

 versenyenkénti nevezési díj megfizetése 

 nevezés a nevezési határidőn belül 



 

 

A VERSENY HIVATALOS PROGRAMJA:  

  8:00 – 9:30 kataverseny,  

  9:30 – 13:00 küzdelem selejtezők, kata eredményhirdetés 

  13:00 - hivatalos megnyitó  

  13: 30 - küzdelem elődöntők, döntők 

  18:00 – eredményhirdetés 

 

ONLINE NEVEZÉS:   A versenyre nevezni az alábbi linken online módon lehet:  

    http://main1.hu/2013/. Az oldalon megtalálható leírás szerint kell 

    regisztrálni az egyesületet, illetve a versenyzőket a versenyre. 

NEVEZÉSI DÍJ:   1.500 Ft az egyéni versenyszámokra (kata, kumite). Együttes nevezés 

    esetén 2.000 Ft a díj személyenként.  

A nevezési díj maximális összege egyesületenként 30.000 Ft, amelyet kizárólag a KYO.Hungária Se 

11738008-20857794 számú (OTP Bank) bankszámlájára lehet fizetni, legkésőbb a nevezési határidőig. 

A megjegyzésben fel kell tüntetni a résztvevők számát és a klub nevét. 

A helyszínen a nevezési díj befizetése NEM LEHETSÉGES! 

Abban az estben, ha valaki a lejelentett versenyzőjét akarja visszaléptetni a megmérettetéstől, úgy 

azt verseny előtt két nappal még megteheti a nevezési díj visszautalása mellett.  

DÍJAZÁS:  Az I. helyezettek serleg, érem, oklevél, a II.-III. helyezettek érem és 

oklevél díjazásban részesülnek. 

KÖLTSÉGEK: A verseny költségei a versenyrendezőket terhelik, minden egyéb a 

résztvevőket. Klubbonként 2 fő (egy edző és egy kísérő) ingyenesen 

vehet részt a versenyen.  

   Belépő díj: 1000 Ft./fő. 

 

VERSENY INFORMÁCIÓK:  Senpai Tokaji Norbert Tel: +3630-239-32-15 

 

VERSENYSZABÁLYOK: 

Knock down kategóriákban az MKSZ érvényben lévő KNOCK-DOWN KYOKUSHIN kumite 

versenyszabálya szerint. Egyéb kategóriákban az MKKSZ érvényben lévő Kyokushin kumite és 

KATA versenyszabálya alapján. A mellkasvédős (testvédős) ifjúsági lány kategória az MKKSZ 

Közgyűlése által 2014 januárban elfogadott szabályok szerint kerül megrendezésre (a lentebb 

részletezett védőfelszerelésekben Full Contact rendszerben küzdenek a versenyzők. 

Szabályos kéz- és lábtechnika csak a testvédőre engedélyezett, illetve a fejvédőre köríves, 

érintéses rúgással. A comb nem támadható!) 

http://main1.hu/2013/


 

 

 

Korcsoport 
Születési 

év 
Nem Versenyszám Küzdőidő Súlycsoport Övfokozat Védőfelszerelés 

GYERMEK 

I. 

2005-
2004 

Fiú 

Knock down 

kumite 
1+0,5 perc 30/35/40/+40 10. kyu 

sípcsontvédő, 

kézvédő, 
lágyékvédő, fejvédő 

Kyokushin 
Pont kumite 

2+1 perc 29/36/+36 9. kyu 

lábszárvédő, 

altestvédő, testvédő, 

fejvédő, seikenvédő 

Lány 

Knock down 
kumite 

1+0,5 perc 25/30/35/+35 10. kyu 

sípcsontvédő, 

mellvédő,  

kézvédő, fejvédő 

Kyokushin 

Pont kumite 
2+1 perc 29/35/+35 9. kyu 

lábszárvédő, 
altestvédő, testvédő, 

fejvédő, seikenvédő 

GYERMEK 

II. 

2003-

2002 

Fiú 

Knock down 

kumite 
1+0,5 perc 40/45/50/+50 9. kyu 

sípcsontvédő, 

kézvédő, 
lágyékvédő, fejvédő 

Kyokushin 

Pont kumite 
2+1 perc 35/40/45/55/+55 8. kyu 

lábszárvédő, 

altestvédő, testvédő, 
fejvédő, seikenvédő 

Lány 

Knock down 
kumite 

1+0,5 perc 35/40/45/+45 9. kyu 

sípcsontvédő, 

mellvédő,  

kézvédő, fejvédő 

Kyokushin 
Pont kumite 

2+1 perc 35/45/+45 8. kyu 

lábszárvédő, 

altestvédő, testvédő, 

fejvédő, seikenvédő 

SERDÜLŐ 
2001-

2000 

Fiú 

Knock down 

kumite 
1,5+1 perc 45/55/65/+65 9. kyu 

sípcsontvédő, 
kézvédő, 

lágyékvédő, fejvédő 

Kyokushin 

Pont kumite 
2+1 perc 42/50/60/70/+70 8. kyu 

lábszárvédő, 
altestvédő, testvédő, 

fejvédő 

Lány 

Knock down 

kumite 
1,5+1 perc 40/45/55/+55 9. kyu 

sípcsontvédő, 

mellvédő,  
kézvédő, fejvédő 

Kyokushin 
Pont kumite 

2+1 perc 48/58/+58 8. kyu 

lábszárvédő, 

altestvédő, testvédő, 

fejvédő 

IFJÚSÁGI 
1998-

1999 

fiú 
Knock Down 

kumite 
2+1+1 perc 55/65/75/+75 8. kyu 

lábszárvédő, 

altestvédő, fejvédő  

Lány 

Knock down 

kumite 
2+1+1 perc 50/60/+60 

8. kyu 

sípcsontvédő, 
mellvédő, kesztyű, 

fejvédő 

K.D. 

mellkasvédő 

1,5+1,5+1,5 

perc 
55/60/+60 

lábszárvédő, 

altestvédő, testvédő  
(alatta kosaras 

mellvédő engedett), 

fejvédő, kesztyű 

JUNIOR 
1996-

1997 

fiú 
Knock Down 

kumite 
2+2+1 perc 

65/75/85/+85 

8. kyu 

lábszárvédő, 

altestvédő, fejvédő, 

lányok részére 
kosaras mellvédő lány 

Knock Down 

kumite 
55/65/+65 

 



 

 

Utánpótlás kata verseny szabályai 

 

Korcsoport Gyermek I Gyermek II Serdülő ifjúsági Junior 

Rendszere Zászlós kieséses 

Övfokozat 9. kyu 8. kyu 8. kyu 7. kyu 6. kyu 

Kötelező kata 

(1 kör) 

Taikyoku sono 

ichi 

Taikyoku sono 

san 

Pinan sono 

ichi 

Pinan sono 

san 

Tsuki no 

Geksai dai 

Yantsu 

Szabadon 

választható 

kata 

Taikyoku sono 

san  

Pinan sono 

ichi 

Pinan sono ichi 

Pinan sono ni 

Pinan sono san 

Pinan sono ni 

Pinan sono 

san 

Pinan sono 

yon 

Pinan sono 

go 

Pinan sono 

yon 

Pinan sono 

go  

Tsuki no 

Geksai dai 

Yantsu 

Saifa 

Kanku 

Geksai sho 

Seinchin 

 

Junior korcsoportban legalább két különböző szabadon választott katat kell tudni, a többi 

korcsoportban elegendő 1 szabadon választott katat tudni, azaz a 3. fordulóban bemutathatja 

ugyanazt a katat a versenyző!!! 

Mindenkinek jó felkészülést és eredményes versenyzést kívánnak a versenyszervezők. 

 

OSU!  

 

Debrecen, 2014. szeptember 20.  

        Tokaji Norbert 

 KYO. Hungária Se elnöke 


