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 III. HINOMOTO-IBK KUPA 
gyermek, serdülő, ifjúsági, junior és felnőtt 

„C” és Senior kategóriás nyílt kyokushin karate verseny 

 

 

1. A verseny célja: A sportbaráti kapcsolatok mélyítése, a kyokushin karate népszerűsítése.  

A fair-play szabályai mellett történő felkészülés és versenyzés. 

2. A verseny rendezője: HINOMOTO Harcművészeti Sportegyesület és az  

                                   INTERNATIONAL BUDOKAI HUNGARY 

3. A verseny ideje: 2016.november 12. (szombat). 

4. A verseny helye: Vác, Városi Sportcsarnok (Bán Márton u. 3.) 

5. A verseny résztvevői: az International Budokai Hungary Szövetség klubjai és a meghívást 

kapott Kyokushin Szervezetek és Klubok versenyzői. 

 

6. Versenyszámok: 

Gyermek: I.- II.- III. lány kyokushin kumite, 

kata 

súlycsoport felezéssel, vagy szükség 

esetén harmadolással, 10. kyu 

Gyermek: I.- II.- III. fiú kyokushin kumite, 

kata 

súlycsoport felezéssel, vagy szükség 

esetén harmadolással, 10. kyu 

Serdülő fiú, lány kyokushin kumite, 

kata 

felezéssel, vagy szükség esetén 

harmadolással, 8. kyu 

Ifjúsági fiú, lány kyokushin kumite, 

kata 

felezéssel, vagy szükség esetén 

harmadolással, 8. kyu 

Junior férfi, nő kyokushin kumite, 

kata 

felezéssel, vagy szükség esetén 

harmadolással, 6. kyu 

Felnőtt férfi ’C ’ kyokushin kumite,  

kata 

-75, -90 ,+90 kg , 8. kyu – 3.kyu-ig 

Felnőtt nő ’C ’ kyokushin kumite, 

kata 

-55, -65, +65 kg , 8. kyu – 3.kyu-ig 

Senior férfi „I” kyokushin kumite, 

kata 

-80, -90,+90 kg 

Senior férfi „II” kyokushin kumite, 

kata 

-80, -90,+90 kg 

 

7. Versenyszabály és védőfelszerelés: a Magyar Karate Szakszövetség verseny 

szabálykönyve szerint (knock-down, kata). 

 

8. Korcsoportok:  

Gyermek III. 2008-2009-ben születettek 

Gyermek II 2006-2007-ben születettek 

Gyermek I 2004-2005-ben születettek 

Serdülő 2002-2003-ben születettek 
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Ifjúsági 2000-2001-ben születettek 

Junior 1998-1999-ben születettek 

Felnőtt „C” 1993-1982-ban születtek 

Senior I 1981-1977-ben születettek 

Senior II 1976 vagy korábban születettek 

 

9.     Utánpótlás kata verseny: (övfokozati megkötés nélkül) 

Gyermek III.- II. 

Kötelező kata Taikyoku sono ichi, Taikyoku sono san 

Szabadon választható kata Pinan sono ichi, Pinan sono ni, Pinan sono san, 

 

Gyermek I. - Serdülő,  

Kötelező kata Taikyoku sono san, Pinan sono ichi 

Szabadon választható kata Pinan sono ni, Pinan sono san, Pinan sono yon, Pinan sono go 

 

Ifjúsági 

Kötelező kata Pinan sono ni, Pinan sono san 

Szabadon választható kata Pinan sono yon, Pinan sono go, Tsuki no, Geksai dai 

 

Junior 

Kötelező kata Tsuki no, Yantsu, Geksai dai 

Szabadon választható kata Geksai sho, Seinchin, Tsuki no, Yantsu, Geksai dai 

 

Felnőtt C 

Kötelező kata Pinan sono ichi 

Szabadon választható kata Pinan sono ni; Pinan sono san; Pinan sono yon; Pinan sono go 

 

10. A verseny fővédnöke és Supervisora: Kancho Gerard Gordeau  9 Dan 

A verseny főbírái: főbírája:  Shihan Horváth János 6 Dan és Shihan Máté Róbert 5 Dan                                  

      A verseny bírái: A résztvevőt szövetségek által delegált bírák. 

 

1. Nevezés díj 2016.11.08-ig  

előre utalással: 2500 Ft/fő egy versenyszámban 

                           3500 Ft/ fő két versenyszámban 

Szla. tulajdonos: Hinomoto HSE  

UniCredit Bank: 10918001-00000126-05270003  

megjegyzésbe kérjük beírni: - Klub nevét, versenyzők létszámát 

 

Helyszínen történő díjfizetés esetén a nevezési díj: 3000,-Ft/Fő fő egy versenyszámban 

                                                                                      4000 Ft/ fő két versenyszámban 

 

A nevezés határideje: 2016. november 08. 

A nevezés online a http://kyovac.hu/nevezes/ lehetséges! 

 

nevezési cím: Meck Krisztina 

e-mail: kyovac@gmail.com 

Információ: Tel.: +36-20-204-7028 

www.kyovac.hu 

http://kyovac.hu/nevezes/
mailto:kyovac@gmail.com
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Nagyon fontos! 

Utólagos, vagy helyszíni nevezés nincs! 

A sorsolás péntek este lesz, módosításra nem lesz lehetőség! Kérünk minden klubvezetőt a 

pontos súlyt adja meg a nevezési lapon, mert aki átesik a súlyhatáron nem indulhat a 

versenyen! Megértését mindenkinek köszönjük.    

 

      12. A verseny programja: 

 

8:00 – 10:00 mérlegelés, orvosi vizsgálat (sorsolás pénteken este) 

8:30 – 9:00          Bírói értekezlet 

09:00 - 11:00       Kata verseny  

11:00 - 12:00       Ünnepélyes megnyitó 

12:00 - 17:00       Utánpótlás és Felnőtt selejtezők 

17:00 - 18:00       Utánpótlás és Felnőtt döntők 

Kb. 18:00- kor      Eredményhirdetés 

 

 

 14. Részvételi feltételek:  

 A nevezés a nevezési határidőn belül beérkezzék. 

 2016. évre érvényes budo pass  

 Érvényes „versenyezhet” sportorvosi  és övfokozati bejegyzéssel. 

 A helyszíni orvosi vizsgálaton való megjelenés és alkalmasság. 

 2015. évre érvényes verseny engedély. 

 

 15. Díjazás: 

           I. helyezett: kupa, érem, oklevél. 

           II-III. helyezett: érem, oklevél 

 

 16. Költségek: a rendezéssel járó költségek a szervezőt, a részvétellel járó  

         költségek a résztvevő klubokat terhelik.  

         Felnőtt jegy: 2000 Ft/fő. 

         Gyerek jegy (12 év alatt): 1000 Ft/fő.  

         6 év alatt a belépés ingyenes 

         A jegyek a helyszínen válthatók. 

  

 17. Egyebek:  

      A nevezési lapra 1 fő edző és 10 induló esetén +1 fő kísérő adatait kérjük feltüntetni, mert 

csak a nevezésen feltüntetett személyek léphetnek be a rendezvényre térítésmentesen.  

 

 

                                       Eredményes felkészülést kívánunk! 

                                                            OSU! 

                                    

 

                                                                                        Meck Krisztina és Mészáros József 

                                                                                                    versenyrendezők  


