IKO KYOKUSHINKAIKAN HUNGARY
TAIRYOKU BRANCH
UNION DOJO KISKUNHALAS

HALAS KUPA 2016.
Meghívásos Súlycsoportos Bajnokság
A verseny célja:
- a Kyokushin karate népszerűsítése
- a barátság ápolása a résztvevő klubok között
- a nemzetközi kapcsolatok kialakítása
A verseny ideje és helye:
2016. október 22. (szombat)
Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István
Szakképző Iskolája és Kollégiuma
6400 Kiskunhalas, Kossuth u.23.
GPS Koordináták: 46° 25' 50.1" N
19° 29' 4.9" E
A verseny szervezője:
Union Dojo Kiskunhalas
A verseny résztvevői:
A meghívott klubok versenyzői.
Versenyszabályok:
IKO Kyokushinkaikan Hungary / Tairyoku Branch verseny szabálya.
Az indulás feltételei:
- 2016. évre érvényes szakági tagsági bélyeg
- érvényes „versenyezhet” sportorvosi bejegyzés
- határidőn belüli nevezés
- nevezési díj befizetése (verseny helyszínén)
- kitöltött nyilatkozat leadása a verseny helyszínén
- tiszta karate gi, védőfelszerelés
Kategóriák:
Küzdelem:
- gyerek III.: 2008-2009-ben születettek
- gyerek II.: 2006-2007-ben születettek
- gyerek I.: 2004-2005-ben születettek
- serdülő: 2002-2003-ban születettek
- ifjúsági: 2000-2001-ben születettek
- junior: 1998-1999-ben születettek
- felnőtt nők: 1997. és előtte születettek
- felnőtt férfiak „C” kategória (10-7. kyu) 1997. és előtte születettek
- felnőtt férfiak „B” kategória (6. kyu-tól akár fekete öv is!) 1997. és előtte születettek

Súlycsoportok:
- Az összes kategóriában felezéssel, vagy szükség esetén harmadolással
Kata verseny:
- Felnőtt kata: 1997. évben és előtte született férfiak és nők
- Junior kata: 1998-1999-ben születettek
- Ifjúsági kata: 2000-2001-ben születettek
- Serdülő kata: 2002-2003-ben születettek
- Gyerek kata: 2004-2009-ben születettek - a résztvevők létszámától függően további
korcsoport-bontásban
- Csapat kata
Egyéni Kata szabályok:
- Felnőtt kategóriában:
o Első körben kötelező kata: Gekisai sho
o Második körben szabadon választható katák: Seienchin, Kanku, Seipai, Garyu,
Sushiho
o Az első kör bemutatása után a döntőbe a legjobb négy versenyző jut tovább!
-

Gyerek, serdülő, ifjúsági, junior kategóriában:
o A kata verseny egy fordulós lesz. Minden versenyző egy szabadon választott
katát mutathat be. Az erre kapott pontszáma alapján kerül megállapításra a
helyezése.

Csapat-szinkron kata szabályok:
- Minimum három, maximum ötfős csapatok övfokozat megkötés nélkül.
- A csapatnak egy szabadon választott katát szinkronban kell eljárni, majd a kata bunkai
értelmezését kell bemutatnia
- A bemutató maximális ideje: 5 perc (kata + bunkai)
- Értékelési szempontok:
o a kata szinkronban történő bemutatása
o az egyéni kata szempontjai (légzés, gyorsaság, erő, egyensúly)
o a bunkai ötletessége, látványossága
Kötelező védőfelszerelések:
- Gyerek:
fiúk: herevédő, fejvédő, lábszárvédő, kesztyű
lányok: mellvédő, fejvédő, lábszárvédő, kesztyű
- Serdülő:
fiúk: herevédő, fejvédő, lábszárvédő, kesztyű
lányok: mellvédő, fejvédő, lábszárvédő, kesztyű
- Ifjúsági:
fiúk: herevédő, fejvédő, lábszárvédő
lányok: mellvédő, fejvédő, lábszárvédő
- Junior:
fiúk: herevédő, fejvédő, lábszárvédő
lányok: mellvédő, fejvédő, lábszárvédő
- Felnőtt nő: lábszárvédő, mellvédő
- Felnőtt férfi 10-7. kyu: lábszárvédő, herevédő, fejvédő
- Felnőtt férfi 6. kyu-tól: lábszárvédő, herevédő
A szükséges védőfelszereléséről kérjük, mindenki egyénileg gondoskodjon!

Küzdőidők:
- Gyermek és serdülő kategóriában: 1,5 perc, döntetlen esetén, 1,5 perc hosszabbítás
- Ifjúsági és junior kategóriában: 2 perc, döntetlen esetén, 2 perc hosszabbítás
- Felnőtt férfi, nő kategóriában: 2 perc, döntetlen esetén, 2 perc hosszabbítás, döntetlen
esetén súly, ha nincs meg a 3 kg súlykülönbség, újabb 2 perc
Díjazás:
- I. helyezettek: serleg, érem, oklevél
- II-III. helyezettek: érem, oklevél
- Legharcosabb férfi és női versenyző különdíja
Program:
- 9.00 – 10.00 Regisztráció, orvosi vizsgálat
- 10.00 – 11.00 Sorsolás, bírói értekezlet
- 11.00 – 12.00 Kata verseny
- 12.00 –
Ünnepélyes megnyitó
- 12.15 –
Utánpótlás küzdelem, selejtezők és döntők
Felnőtt küzdelem, selejtezők és döntők
- 17.00
Eredményhirdetés
Nevezési díj:
- Kumite : 2.500 Ft
- Egyéni kata : 2500 Ft
- Csapat kata : 2500 Ft/fő
- Több kategóriában történő (katában és küzdelemben, egyéni katában és csapat
katában) történő nevezés esetén: 4.000 Ft
Nevezés:
- Nevezési határidő: 2015. október 21.
- Nevezi a mellékelt nevezési lap megküldésével az alábbi e-mail címen lehet:
e-mail: uniondojo@gmail.com
- Információ: Senpai Horváth Zoltán
- Tel.: +36-30-6383-354
- www.iko-kyokushin.hu
Az érdeklődők, nézők számára a belépés ingyenes!
Mindenkinek eredményes felkészülést kívánok!

OSU!
Senpai Horváth Zoltán
Union Dojo Kiskunhalas
klubvezető

