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 I V.   KOMLÓ   KUPA 

 VERSENYKIÍRÁS 
 

 

A verseny célja: 

 a Kyokushin karate népszerűsítése 

 a barátság ápolása a résztvevő klubok között 

  

A verseny ideje és helye:  

 2016. szeptember. 24. szombat 

 Gagarin Sportcsarnok 7300 Komló, Bányász út 1. (Fürst Sándor út 1.) 

 

A verseny szervezője: 

 Hikari Dojo, Komlói Kyokushin Karate Sportegyesület 

 

A verseny résztvevői: 

   A meghívott klubok versenyzői 

 

Versenyszabályok: 

   IKO Kyokushinkaikan versenyszabályai 

 

Az indulás feltételei: 

 2016. évre érvényes (minden szakág saját) tagsági bélyege 

 érvényes „versenyezhet” sportorvosi bejegyzés 

 nevezési határidőn belüli nevezés és a nevezési díj befizetése 

 tiszta karate gi, védőfelszerelés 

 

Korcsoportok: 

Küzdelem: 

 gyerek III.:  2008-2009-ben születettek  

 gyerek II.:  2006-2007-ben születettek  

 gyerek I.:  2004-2005-ben születettek  

 serdülő:  2002-2003-ben 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 - ) 1997. és előtte születettek – a kategória 

megfelelő számú nevezés esetén kerül megrendezésre 

 

 



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 Kata szabályok: 

 A csapatok létszáma minimum 3, maximum 5 fő, övfokozati megkötés nélkül 

 A csapatnak egy szabadon választott katát szinkronban kell eljári, 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 ötlegessége, látványossága 

Küzdőidők: 

 gyerek és serdülő: 1,5 perc, döntetlen esetén, 1,5 perc hosszabbítás, 

 ifjúság és junior: 2 perc, döntetlen esetén, 2 perc hosszabbítás 

 felnőtt nők: 2 perc, döntetlen esetén, 2 perc hosszabbítás, döntetlen esetén súly 

(3 kg), 2 perc 

 felnőtt férfi: 2 perc, döntetlen esetén, 2 perc hosszabbítás, döntetlen esetén súly, 

ha nincs meg a 3 kg súlykülönbség, újabb 2 perc 

 

Díjazás: 

 I. helyezettek: Egyedi készítésű kupa, oklevél, érem 

 II-III. helyezettek: érem, oklevél 

 

Program: 

 9.00–11.00   Regisztráció 

 11.00–11.15 Sorsolás, bírói értekezlet 

 11.15             Kata selejtezők  

 12.00  Ünnepélyes megnyitó 



 12.15     Kata selejtezők 

     Kata döntők 

   Utánpótlás küzdelem, selejtezők és döntők 

   Felnőtt küzdelem, selejtezők és döntők 

 18.00    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: 

 2016. augusztus 25. napjától a www.iko-kyokushin.hu/nevezes internetes oldalon 

lehet 

 

Nevezési határidő:  

 2016. szeptember 20.   

 

 

Információ a versennyel kapcsolatban: 

 Sempai Sziebert Péter  -  06 70/332-8471 

 e-mail: sziebertpeter41@gmail.com. 

 web: www.kyokushinkomlo.hu 

 

 

 

K o m l ó, 2016. augusztus 03.                             

  

 

 

 

                                                                     Mindenkinek jó felkészülést kívánok! 

 

                                                                                        Üdvözlettel, Osu: 

 

 

 Sempai Sziebert Péter 

  Komlói KKSE elnöke 

 

 

                                                                                                                                                     

http://www.iko-kyokushin.hu/nevezes

