IKO KYOKUSHINKAIKAN HUNGARY
VÁCRÁTÓTI HARCMŰVÉSZETI SPORTGYESÜLET

III. RÁTÓT KUPA 2017.
Meghívásos Súlycsoportos Utánpótlás Bajnokság
A verseny célja:
- a Kyokushin karate népszerűsítése
- a barátság ápolása a résztvevő klubok között
- a nemzetközi kapcsolatok kialakítása
A verseny ideje és helye:
2017. április 30. (vasárnap, május 1. hétfő munkaszüneti nap)
Vácrátóti Tornacsarnok, 2163 Vácrátót, Petőfi tér 6-8.
A verseny szervezője:
Vácrátóti Harcművészeti Sportegyesület
A verseny résztvevői:
A meghívott klubok versenyzői.
Versenyszabályok:
International Karate Organization Kyokushinkaikan verseny szabálya.
Az indulás feltételei:
- 2017. évre érvényes szakági tagsági bélyege
- érvényes „versenyezhet” sportorvosi bejegyzés
- határidőn belüli nevezés
- nevezési díj befizetése (verseny helyszínén)
- tiszta karate gi, védőfelszerelés
Korcsoportok:
Küzdelem:
- gyerek III.: 2009-2010-ben születettek
- gyerek II.:
2007-2008-ben születettek
- gyerek I.:
2005-2006-ben születettek
- serdülő:
2003-2004-ben születettek
- ifjúsági:
2001-2002-ben születettek
- junior:
1999-2000-ben születettek
- felnőtt férfiak utánpótlás kategória (10.-5. kyu) 1998. és előtte születettek
- szenior férfiak: 1981. és előtte születettek

-

-

Kata verseny:
Felnőtt - utánpótlás kategória: 1998. évben és előtte születettek (nevezettek
létszámától függően férfi-női bontásban)
- 1. kategória: 10. kyu- 7.kyu
- 2. kategória: 6.kyu- 3.kyu
Junior kata: 1999-2000-ben születettek (fiúk-lányok egy csoportban)
Ifjúsági kata: 2001-2002-ben születettek (fiúk-lányok egy csoportban)
Serdülő kata: 2002-2003-ben születettek (fiúk-lányok egy csoportban)
Gyerek kata: 2004-2005-ban születettek (fiúk-lányok egy csoportban)
A résztvevők létszámától függően további korcsoport bontás lehetséges.
Csapat, szinkron kata: 3 – 5 fős csapatok, övfokozat megkötés nélkül

Kata szabályok:
Minden kategóriában az első és a második körben is szabadon választott kata mutatható be.
A selejtező kör bemutatása után a döntőbe a legjobb négy versenyző jut tovább!
Súlycsoportok:
- gyerek I-II-III. fiú - lány: felezéssel, vagy szükség esetén harmadolással
- serdülő fiú-lány: felezéssel, vagy szükség esetén harmadolással
- ifjúsági fiú-lány: felezéssel, vagy szükség esetén harmadolással
- junior fiú: 65 / 75 / +75 kg
- junior lány: 55 / 65 / +65
- felnőtt férfiak 10-5. kyu: 70 / 80 / +80 kg
- szenior férfiak: Felezéssel, szükség esetén harmadolással
A juniorok és felnőttek súlycsoportjainak megtartására a szükséges létszám megléte
esetén kerül sor, egyéb esetben felezéssel vagy harmadolással.
Kötelező védőfelszerelések:
- gyerek:
fiúk: herevédő, sípcsontvédő, testpajzs, plexis fejvédő, kesztyű
lányok: testpajzs, sípcsontvédő, plexisfejvédő, kesztyű
- serdülő:
fiúk: herevédő, sípcsontvédő, testpajzs, plexis fejvédő, kesztyű
lányok: mellvédő, sípcsontvédő, testpajzs, plexis fejvédő, kesztyű
- ifjúsági:
fiúk: herevédő, sípcsontvédő, fejvédő,
lányok: mellvédő, sípcsontvédő, fejvédő,
- junior:
fiúk: herevédő, sípcsontvédő, fejvédő,
lányok: mellvédő, sípcsontvédő, fejvédő,
- felnőtt férfi 10-5. kyu: herevédő, sípcsontvédő, fejvédő
- szenior:
sípcsontvédő, kesztyű – térdvédő, fejvédő, fogvédő: ajánlott
A plexis fejvédőt és a testpajzsot a rendezőség biztosítja, minden más védőfelszereléséről
kérjük, mindenki egyénileg gondoskodjon!
A testpajzs minden gyermek kategóriában a döntőkig, serdülő kategóriában a legjobb
négy közé kerülésig marad a versenyzőkön.
Küzdőidők:
- gyerek és serdülő: 1,5 perc, döntetlen esetén, 1,5 perc hosszabbítás,
- ifjúsági és junior: 2 perc, döntetlen esetén, 2 perc hosszabbítás, döntetlen esetén 1 perc
hosszabbítás,
- felnőtt férfi 10-5. kyu: 2 perc, döntetlen esetén, 2 perc hosszabbítás, döntetlen esetén
súly (3 kg), ha nincs meg a súlykülönbség, újabb 2 perc,
Díjazás:
- I. helyezettek: egyedi tervezésű trófea, 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
- 18.00
Eredményhirdetés

Nevezési díj:
- Egy kategóriában történő indulás esetén: 2.500 Ft
Kettő, vagy három kategóriában történő indulás esetén: 4.000 Ft

NEVEZNI ON-LINE:
-

2017. április 1. napjától a www.iko-kyokushin.hu/nevezes internetes oldalon lehet
nevezési határidő: 2017. április 28. 20:00
A versenykiírás mellékletét képező Nyilatkozatot klubonként a vezető, vagy edző
aláírásával a nevezési díj befizetésekor a helyszínen kérjük leadni.
Információ: Senpai Szecsei Zoltán
e-mail: zoltanszecsei.kyokushin@gmail.com
Tel.: +36-30-524-8439
www.iko-kyokushin.hu

Az érdeklődők, nézők számára a belépés 12 év alatt ingyenes, 12 év felett 500 Ft!
Mindenkinek eredményes felkészülést kívánok!
Üdvözlettel – Osu:

Senpai Szecsei Zoltán
Vácrátóti HSE Elnöke

