VERSENYKIÍRÁS
„ XI. ZEMPLÉN KUPA „
gyermek, serdülő, ifjúsági, junior és felnőtt
„A” „B” és „C” kategóriás meghívásos karate bajnokság
1. A verseny célja: a bajnoki cím eldöntése, a sportbaráti kapcsolatok mélyítése, a
kyokushin karate és a knock down szabályrendszer népszerűsítése. A fair-play szabályai
mellett történő doppingmentes felkészülés és versenyzés.
2. A verseny rendezője: Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate Sportegyesület.
3. A verseny ideje: 2016. február 13. (szombat).
4. A verseny helye: Sátoraljaújhely, Városi Sportcsarnok (Liget tér 3.)
5. A verseny résztvevői: az IKO Matsushima Hungary szervezet és a meghívást kapott
Kyokushin Szervezetek és Klubok versenyzői.
6. Versenyszámok:
Gyermek II. fiú, lány : kyokushin kumite, kata
( súlycsoport harmadolással, 10. kyu )
Gyermek I. fiú, lány : kyokushin kumite, kata
( súlycsoport harmadolással, 10. kyu )
Serdülő fiú, lány : kyokushin kumite, kata
( súlycsoport harmadolással, 8. kyu )
Ifjúsági fiú : kyokushin kumite, kata
( 50, -60, +60 kg, 8. kyu )
Ifjúsági lány: kyokushin kumite, kata
( 45, -55, + 55 kg, 8. kyu )

Junior férfi: kyokushin kumite, kata
( 60, -70, -80 kg, +80, 6. kyu )
Junior nő: kyokushin kumite, kata
( 50, -60, +60 kg, 6. kyu )
Felnőtt férfi „C” kyokushin kumite
( 70, -80, +80 kg , 10. kyu – 7.kyu-ig )
Felnőtt férfi „B” kyokushin kumite
( 70, -80, +80 kg , 6. kyu – 1.kyu-ig )
Felnőtt női „A” kyokushin kumite, kata
( 55, -65, +65 kg, 4. kyu – tól )
Felnőtt férfi „A” kyokushin kumite, kata
( 70, -80, +80 kg , 4. kyu – tól )
7. Versenyszabály és védőfelszerelés: a Magyar Karate Szakszövetség Knock Down
verseny szabálykönyve szerint (knock-down, kata), gyermek, serdülő kategóriákban a
Knock Down diákolimpián elfogadott kesztyű.
8. Korcsoportok:
Gyermek II. 2006-2007-ben születettek
Gyermek I. 2004-2005-ben születettek
Serdülő 2002-2003-ben születettek
Ifjúsági 2000-2001-ben születettek
Junior 1998-1999-ben születettek
Felnőtt 1997 vagy korábban születettek

9. A verseny elnöke: Shihan Tóth Zsolt. 5. dan.
A verseny főbírája: Shihan Gyarmati Imre 5. dan.
A nevezés határideje: 2016. január 31.
Információ:
Cím: Orehovszki Zoltán
3980. Sátoraljaújhely, Némahegy 4.
e-mail: ores1@t-online.hu telefon: +36-30-9857-822
Nevezés: ores1@t-online.hu email címen
Határidőn túli nevezést nem áll módunkban elfogadni!
11. Nevezés díja: 3000 Ft/fő.
12. A verseny programja:
8,00 – 9,00 orvosi vizsgálat a kata versenyzőknek és sorsolás
9,00 – 10,00 Kata verseny kezdete, utánpótlás versenyzőknek mérlegelés, orvosi vizsgálat
(sorsolás pénteken este)
10,00 – 11,00 Utánpótlás verseny kezdete, felnőtt versenyzőknek mérlegelés, orvosi vizsgálat
(sorsolás pénteken este)
11,00-tól Utánpótlás középdöntők, felnőtt selejtezők
13,00-kor Ünnepélyes megnyitó, középdöntők
16,00 –tól Döntők Kb. 17,00- kor Eredmény hírdetés
Nagyon fontos!
A sorsolás péntek este lesz, módosításra nem lesz lehetőség. Kérek minden klubvezetőt a
pontos súlyt adja meg a nevezési lapon, mert aki átesik a súlyhatáron nem indulhat a
versenyen! A megjegyzés rovatba kérem beírni, hogy kumite vagy kata versenyszámban
indul a versenyző!

Megértését mindenkinek köszönöm.
14. Részvételi feltételek:
A nevezés a nevezési határidőn belül beérkezzék.
2016. évre érvényes budo pass, benne érvényes „versenyezhet” sportorvosi és övfokozati
bejegyzéssel.
A helyszíni orvosi vizsgálaton való megjelenés és alkalmasság.
2016. évre érvényes versenyengedély.
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: 1000 Ft/fő.
Gyerek jegy: 500 Ft/fő.
A jegyek a helyszínen válthatók.
17. Egyebek:
A nevezési lapra 1 fő edző és 1 fő kísérő adatait kérjük feltüntetni, mer csak a nevezésen
feltüntetett személyek léphetnek be a rendezvényre térítésmentesen.
Sátoraljaújhely, 2015. augusztus 19.
Eredményes felkészülést kívánok!
OSU!
Orehovszki Zoltán
versenyrendező
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Az utolsó éves junior indulhat a felnőtt versenyeken!

A verseny rendszere és a kata-k bemutatásának sorrendje:
3 induló esetén:
Körmérkőzéses rendszer:
1. fordulóban – teljes körben – végig a kötelező kata/katák
2. fordulóban – teljes körben – szabadon választott katák
Minden korcsoportban elég 1 szabadon választott katat tudni.
4 induló esetén:
Kiesés nélkül, de
1. fordulóban a kötelező kata/katák
2. fordulóban a szabadon választott katák
Minden korcsoportban elég 1 szabadon választott katat tudni!
5-7 induló esetén:
Bemérkőzéssel döntik el a négy közé jutást! A 3. hely eldöntésre kerül.
1. fordulóban a kötelező kata/katák
2. fordulóban a szabadon választott katák
Minden korcsoportban elég 1 szabadon választott katat tudni!
8 induló vagy a felett:
Kieséses rendszer. A harmadik helyért nincs küzdelem (azaz osztott 3. hely van).
1. fordulóban a kötelező kata/katák
2. ill. 3. fordulóban a szabadon választott katák
Gyermek, serdülő, ifjúsági korcsoportokban 1 szabadon választott katat kell tudni, azaz a 3.

fordulóban bemutathatja ugyanazt a katat!!
Juniorban 2 szabadon választott katat kell tudni!
3 bírós rendszerben: 1 vezető bíró és két oldal bíró
shiro

aka

X

X

____

____

oldalbíró X

X oldalbíró

X
vezetőbíró
A tájékoztató bíró / vagy a rendezőség által biztosított személy/ szólítja a soron következő két
versenyzőt, akik bevonulnak, s a küzdőtéren kívül megjelölt helyen fudo dachiban megállnak.
A vezető bíró felhívására köszönnek: „ Shomeni rei! Shushini rei! Otogani rei!”
Majd a Nakai vezényszóra a szólított ( aka ) versenyző belép a küzdőtéren kijelölt helyre.
A vezető bíró felszólítására /”Kata!”/, a versenyző bemondja a kata nevét! A vezető bíró a
felnőtt versenyeken megszokott módon vezényli a kata megkezdését és befejezését.
A „sagate” vezényszóra kilép a küzdőtérről kiinduló helyre és fudo dachiban megvárja az
ellenfél kata gyakorlátának bemutatását.
Amikor a másodikként küzdőtérre lépő (shiro) versenyző a gyakorlatának befejezése után

visszalépett a küzdőtéren kívüli kiinduló helyére, akkor a vezető bíró és az oldalbírók
meghozzák döntésüket. A megszokott vezényszóra a döntésüknek megfelelő színű zászló
fellendítésével véleményt nyilvánítanak, melyik katát értékelték jobbnak.
Ezután a „többségi elv” alapján a vezetőbíró eredményt hirdet. (Értelemszerűen döntetlen
nincs.)
A döntés után a vezetőbíró felszólítja a versenyzőket a köszönésre, úgy ahogy a bevonulásnál
tette és a versenyzők elhagyják a kijelölt területe

