Magyar Tradicionális Kyokushin Karate Szövetség
Nego Kyokushin Karate SE.
Hivatalos Versenykiírás
Honkyokushin - Kispest Kupa
Súlycsoportos Gyermek, Serdülő, Ifi, Junior, Szenior
Felnőtt „B” és „C” kategóriás
Kyokushin Karate Magyar Bajnokság
A verseny szevezője:
Nego Kyokushin Karate Sportegyesület – Honkyokushin Nemzetközi Karate Szervezet
A verseny célja:
Világszervezettől függetlenül összehívni a Kyokushin karate stílusok gyermek, serdülő, ifi, junior és
szenior, felnőtt férfi-női versenyzőit, erősíteni a szervezetek közti barátságot, az összefogást, a
testvériséget, a közös munkát és megtalálni a legjobb harcosokat ezen a tornán.
A verseny ideje és helye:
2014. Szeptember 13.

1191. Budapest Simonyi Zsigmond utca 33. Károlyi Mihály Gimnázium

A verseny fővédnöke:

Kispest Önkormányzata

A versenybíróság elnöke:

Shihan Horváth János (6. dan)

A versenyen való indulás feltételei:
Gyerme, serdulö, ifjusági, junior : 10.kyu-tól
Felnőtt „C”:
10. – 7. kyu
Felnőtt „B”:
6. – 3. kyu
Szenior:
6. kyu-tól
A nevezési határidőig elküldött nevezés, sportorvosi igazolás a budo passban, szülő (gondviselő) és
az edző által aláírt beleegyező nyilatkozat a versenyen való részvételről, a helyszíni orvosi
vizsgálaton megfelelt eredmény, a nevezési díj befizetése.

Súlycsoportok:
Korcsoportok és súlycsoportok:
Gyermek III. (2006-2007)
-Fiúk: -25 kg, -30 kg, -35 kg, +35 kg
-Lányok: -20 kg, -25 kg, -30 kg, +30 kg
Gyermek II. (2004-2005)
-Fiúk: -30 kg, -35 kg, -40 kg, +40 kg
-Lányok:-25 kg, -30 kg, -35 kg, +35 kg
Gyermek I. (2002-2003)
-Fiúk: -40 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, +60 kg
-Lányok: -35 kg, -40 kg, -45 kg, +45 kg
Serdülő (2000-2001)
-Fiúk: -40 kg, -45 kg, -55 kg, -65 kg, +65 kg
-Lányok: -45 kg, -55 kg, +55 kg
Ifjúsági (1998-1999)
-Fiúk: -60 kg, -70 kg, -80 kg, +80 kg
-Lányok: -50 kg, -60 kg, +60 kg
Junior (1996-1997) és 1995-ban születettek, középiskolai tanulmányaikat még folytatják, de
még nem 19 évesek
-Fiúk: -65 kg, -75 kg, -85 kg, +85 kg
-Lányok: -55 kg, -65 kg, +65 kg
Felnőtt „B”, „C” és Szenior (35 év fölötti férfiak és nők)
-Férfiak: -70 kg, -80 kg, +80 kg
-Nők: -55 kg, -65 kg, +65 kg
Szabályok:
A HIKO Világszervezet versenyszabálykönyve alapján:
Gyermek, serdülő, ifi, junior:
Knock-Down Kyokushin Karate küzdelem, védőfelszereléssel.
Szenior:
Knock-Down Kyokushin Karate küzdelem, sípcsontvédővel
(de fejvédő nélkül!).
„B” kategória:
Knock-Down Kyokushin Karate küzdelem, sípcsontvédővel
(de fejvédő nélkül!).
„C” kategória:
Knock-Down Kyokushin Karate küzdelem, sípcsontvédővel
és fejvédővel
Nevezni kizárólag a következő adatok megjelölésével lehet:
e-mailben a nevezési határidőig: a versenyző neve, egyesülete, szervezete, övfokozata, korcsoportja,
súlycsoportja, Budo Pass száma.
Kérjük a melléket táblázatot használni.

Nevezési cím:

e-mail: kispestkupa2014@gmail.com
Nego Kyokushin Karate SE. 1193. Munkácsy utca 7.
Tel.:06-70/389-3615

Nevezési határidő: 2014. Szeptember 7.
Nevezési díj:
Felnőtt – Szenior:
Gyermek, serdülő, ifjúsági, junior:

3.000.Ft/fő
2.000.Ft/fő

A nevezési díjról való számlaigény: írásbeli nevezéskor és a regisztráció alkalmával.
Kötelező védőfelszerelések:
Gyermek, serdülő kategóriákban:
-Fiúknak: lágyékvédő, fejvédő, sípcsontvédő, zsákoló kesztyű kötelező (fogvédő engedélyezett),
-Lányoknak: kosaras mellvédő, amely a solar plexus-t nem takarja, fejvédő, sípcsontvédő, zsákoló
kesztyű kötelező (altestvédő és fogvédő engedélyezett)
Ifi, junior kategóriákban:
-Fiúknak: sípcsontvédő, lágyékvédő, fejvédő kötelező (fogvédő engedélyezett)
-Lányoknak: kosaras mellvédő, amely a solar plexus-t nem takarja, sípcsontvédő, fejvédő kötelező,
(altestvédő és fogvédő engedélyezett)
Felnőtt „C” kategória:
-Férfiaknál: lágyékvédő, sípcsontvédő, felvédő kötelező (fogvédő engedélyezett)
-Nőknél: kosaras mellvédő, amely a solar plexus-t nem takarja, sípcsontvédő, fejvédő kötelező
(altestvédő és fogvédő engedélyezett)
Felnőtt „B” kategória:
-Férfiaknál: lágyékvédő, sípcsontvédő kötelező (fogvédő engedélyezett)
-Nőknél: kosaras mellvédő, amely a solar plexus-t nem takarja, sípcsontvédő kötelező (altestvédő és
fogvédő engedélyezett)
Szenior kategóriában:
-Férfiaknál: lágyékvédő, sípcsontvédő kötelező (fogvédő engedélyezett)
-Nőknél: kosaras mellvédő, amely a solar plexus-t nem takarja, sípcsontvédő kötelező (altestvédő és
fogvédő engedélyezett)
Sérülés esetén KIZÁRÓLAG a verseny orvosa által lepecsételt bandage engedélyezett!

Díjazás:
Gyermek, serdülő, ifjúsági, junior kategóriákban
I. helyezett: serleg, érem, oklevél;
II., III. helyezett: érem, oklevél díjazásban részesül.
Felnőtt „B”,”C” és szenior
I. helyezett: trófea,érem,oklevél;
II., III. helyezett: érem, oklevél díjazásban részesül.
A legharcosabb versenyzők külön trófea díjazásban részesülnek.

HIVATALOS PROGRAM
8.00-10.00

nevezés, mérlegelés, orvosi vizsgálat

11.00 -

selejtezők

13.00-13.30

ünnepélyes megnyitó, köszöntők

13.30-16.00

verseny folytatása

16.00-16.30

bemutató

16.30-18.00

elődöntők, döntők

18.00-

eredményhirdetés

Az eredmenyhirdetés időpontja a versenyzők számától függően változhat.

A belépőjegyek csak a helyszínen kaphatók:
felnőtt belépő 2500 Ft, 14 év alatt 1500 Ft, 10 év alatt ingyenes!
A nevező kluboknak 1 db tiszteletjegyet biztosítunk, melyet a versenyzői bejáratnál lehet
átvenni a nevezés ideje alatt.
A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban állunk mindenki rendelkezésére a
kispestkupa2014@gmail.com e-mail címen.
Mindenkit szeretettel várunk és eredményes felkészülést kívánunk!
Budapest, 2014. június 30.
Osu!
Tisztelettel:
Kalocsai Péter
Nego Kyokushin Karate SE elnöke

