Hivatalos Versenykiírás

III. Össz Kyokushin Karate Világbajnokság
I. Wakajshishi Sekaitaikai
Súlycsoportos Gyermek, Serdülő, Ifjúsági, Junior és U-25 Knock-Down
Kumite; Gyermek, Serdülő, Ifjúsági, Junior és Felnőtt férfi-női kata
világbajnokság

A verseny szervezője:
Honkyokushin Nemzetközi Karate Szervezet (HIKO)
A verseny célja:
- Világszervezettől függetlenül összehívni a Kyokushin karate stílusok
gyermek, serdülő, ifi, junior, U-25 és felnőtt versenyzőit,
- erősíteni a szervezetek közti barátságot, az összefogást, a testvériséget, a
közös munkát és
- megtalálni a legjobb harcosokat a világon.
Meghívott szervezetek:
Minden Karate stílus meghívást kap erre az ominózus versenyre, akik elfogadják
a részvételi feltételeket, indulási jogosultságuk van.
A verseny ideje és helye:
2018. június 22-24.
Szentes, Dr. Papp László Sportcsarnok
A verseny főbírái, supervisorok:
Később kerül kiírásra
Részvételi feltételek (kumite & kata):
Gyermek serdülő 10. kyu-tól.
Ifjúsági 8. kyu-tól

Junior 6. kyu-tól
U-25 4. kyu-tól
a nevezési határidőig elküldött nevezés,
érvényes sportorvosi igazolás a budo passban (18. életév alatt 6 hónapon
belüli, 18. életév felett 12 hónapon belüli),
szűlő (gondviselő) és az edző által aláírt beleegyező nyilatkozat a versenyen
való részvételről,
a helyszíni orvosi vizsgálaton megfelelt eredmény,
a nevezési díj befizetése,
magyar versenyzőknél MKSZ regisztrációs kártya megléte
KIZÁRÓLAG az U-25-ös kumite és felnőtt kata kategóriákra vonatkozóan:
mivel egy adott országban több Kyokushin szervezet működik, az elsőként
hivatalosan delegáló ország súlycsoportonként 2 főt hozhat; kata-ban is 2 főt.
Amennyiben ugyanazon országból más szervezet is delegál versenyzőket, már
csupán 1 főt nevezhet súlycsoportonként és kata versenyszámban.
KUMITE Korcsoportok és súlycsoportok:
Gyermek III. (2010-2011)
-Fiúk: -25 kg, -30 kg, -35 kg, +35kg
-Lányok: -20 kg, -25 kg, -30 kg, +30 kg
Gyermek II. (2008-2009)
-Fiúk: -30 kg, -35 kg, -40 kg, +40 kg
-Lányok: -25 kg, -30 kg, -35 kg, +35 kg
Gyermek I. (2006-2007)
-Fiúk: -35 kg, -40 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, +55 kg
-Lányok: -35 kg, -40 kg, -45 kg, +45 kg
Serdülő (2004-2005)
-Fiúk: -40 kg, -45 kg, -55 kg, -65 kg, +65 kg
-Lányok: -45 kg, -55 kg, +55 kg
Ifjúsági (2002-2003)
-Fiúk: -60 kg, -70 kg, -80 kg, +80 kg
-Lányok: -50 kg, -60 kg, +60 kg

Junior (2000-2001. és azok az 1999-ben születettek, akik még folytatják
tanulmányaikat és nem töltötték be a 19. életévüket)
-Fiúk: -65 kg, -75 kg, -85 kg, +85 kg
-Lányok: -55 kg, -65 kg, +65 kg
U-25: 25. életévüket betöltött felnőttek, de még nincsenek 26 évesek (1992 és
1999 között születettek, akik még nem töltötték be a 26. életévüket)
-Férfiak: -70 kg, -80 kg, +80 kg
-Nők: -55 kg, -65 kg, +65 kg
Kötelező védőfelszerelések:
Gyermek, serdülő, ifjúsági kategóriákban:
-Fiúknak: suspensor, fejvédő, lábszárvédő, kesztyű (kétujjas zsákoló kesztyű),
(fogvédő engedélyezett)
-Lányoknak: kosaras mellvédő, amely a solar plexus-t nem takarja, fejvédő,
lábszárvédő, kesztyű (kétujjas zsákoló kesztyű), altestvédő, (fogvédő
engedélyezett)
Junior kategóriában:
-Fiúknak: sípcsontvédő, lágyékvédő, fejvédő kötelező (fogvédő engedélyezett)
-Lányoknál: sípcsontvédő, mellvédő, fejvédő, altestvédő kötelező, (fogvédő
engedélyezett)
U-25 kategóriában:
-Férfiaknál: suspenzor kötelező (fogvédő engedélyezett), nincs több
védőfelszerelés
-Nőknél: mellvédő, altestvédő, sípcsontvédő kötelező (fogvédő engedélyezett),
nincs több védőfelszerelés.
Sérülés esetén KIZÁRÓLAG a verseny orvosa által lepecsételt bandage
engedélyezett!
KÜZDŐIDŐK:
- Gyermek III., II., I. korcsoportok: 1 perc + 0,5 perc
- Serdülő korcsoport: 1,5 perc + 1 perc
- Ifjúsági korcsoport: 2 perc + 1 perc + 1 perc
- Junior korcsoport: 2 perc + 2 perc + 1 perc

-

U-25 korcsoport: selejtezők során: 2 perc + 2 perc – amennyiben
döntetlen mérlegelés (súlykülönbség) + 2 perc hosszabbítás
döntők során: 2 perc + 2 perc - amennyiben döntetlen
mérlegelés (súlykülönbség) + 2 perc hosszabbítás – döntetlen esetén + 1
perc

KATA Korcsoportok:
Gyermek III. (2010-2011)
-Fiú
-Lány
Gyermek II. (2008-2009)
-Fiú
-Lány
Gyermek I. (2006-2007)
-Fiú
-Lány
Serdülő: (2004-2005)
-Fiú
-Lány
Ifjúsági: (2002-2003)
-Fiú
-Lány
Junior: (2000-2001. és azok az 1999-ben születettek, akik még folytatják
tanulmányaikat és nem töltötték be a 19. életévüket)
-Fiú
-Lány
Felnőtt: (18. életévüket betöltött versenyzők – 1999-ben és az előtt született
felnőttek)
-Férfi
-Női

KÖTELEZŐ ÉS SZABADON VÁLASZTHATÓ KATA-K:
A mellékelt tájékoztató alapján.(később lesz elküldve a részletes kiírással együtt)

Szabályok:
A HIKO Világszervezet verseny-szabálykönyve alapján, gyermek, serdülő, ifi,
junior Knock-Down Kyokushin karate küzdelem, védőfelszereléssel.
U-25: A HIKO Világszervezet verseny-szabálykönyve alapján felnőtt KnockDown Kyokushin Karate küzdelem.
Kata: A HIKO Világszervezet verseny-szabálykönyve alapján.
Nevezési határidő:
2018. május 31.
Utazási költség:
Mindenki a saját költségén utazik
Belépők:
Minden versenyzőt indító klub 2 ingyenes belépőt kap (a klubvezető és egy edző
ingyen jön a rendezvényre (klubonként 2 jegy ingyenes).
Belépőjegyek a helyszínen kaphatók: felnőtt 5.000 Ft, 8-18 éves korig
3.000 Ft, 8 év alatt ingyenes.
Szállásköltségek:
A következő levélben lesz kiírva a részletes információ.
Nevezési díj:
10 000 Ft/fő/kategória, vagy 50 USD/fő/kategória, melyet a helyszínen
készpénzben kell befizetni 2018. június 22-én a regisztrációkor.
Díjazás:
Küzdelemben az első, második, és két harmadik helyezett trófea, érem, oklevél
díjazásban részesülnek, valamint a szponzorok által felajánlott különdíjakban.
Formagyakorlat versenyszámban az első, második, és egy harmadik helyezett
trófea, érem, oklevél díjazásban részesülnek, valamint a szponzorok által
felajánlott különdíjakban.

Jó erőt és egészséget kívánok a Kyokushin útján.
Osu!
Tisztelettel:

Shihan Brezovai Sándor 6.dan
A verseny szervezője
Honkyokushin igazgatója

