
 

A MAGYAR KARATE SZAKSZÖVETSÉG HIVATALOS FELNŐTT 

ELSŐ OSZTÁLYÚ KNOCK-DOWN FÉRFI-NŐI KUMITE ÉS 

FELNŐTT FÉRFI-NŐI KATA MAGYAR BAJNOKSÁG  

VERSENYKIÍRÁSA 
 

 

 

1. A verseny célja 

- a Knock Down karate népszerűsítése, 

- a Knock Down karate klubok közötti barátság elmélyítése. 

 

2. A verseny rendezői 

- a Magyar Tradicionális Kyokushin Karate Szövetség 

 

3. A verseny lebonyolítója 

- Shihan Kern Róbert 5. dan  

 

4. A verseny helye és időpontja: 

 

Baja, MNÁMK Sportcsarnok (6500 Baja, Duna u. 33.) 

 

 2018. március 17. szombat 12. 00 óra 

 

5. A verseny résztvevői 

        

- A Magyar Karate Szakszövetség tagjai és a 2018-ban regisztrált 

versenyzők. 

 

6. A verseny díszvendége: 

 

Shihan Furkó Kálmán, a magyar Kyokushin Karate megalapítója 

    

      7.   Versenyszámok 
         

- Egyéni Knock Down Kyokushin Karate Kumite Felnőtt Férfi-Női 

- Egyéni Kyokushin Karate Kata Felnőtt Férfi-Női 

      

      8.   Versenyszabályok 
         

A legfrissebb MKSZ Knock-Down szabálykönyve alapján egyenes kieséses 

rendszerben 

Kata: a MKSZ szabályzata alapján 

 

 

 

 

 

 



     9.   Korcsoportok, súlycsoportok és minimum övfokozatok:  

 

Kumite:  

 

Övfokozat: 

Felnőtt férfi és női „A” kategória: 4. kyu-tól. 

 

Küzdőidő: 

Felnőtt férfi és női: 3 perc + 2 perc + 2 perc 

 

Korcsoport: 

Felnőtt férfi és női: 18. életév betöltését követő év január 01-től (2018-ban az 

1999-ben és azelőtt születettek). 

 

Súlycsoport: 

Férfi: -65 kg, -75 kg, -85 kg, +85 kg. 

Női: -50 kg, -55 kg, -60 kg, +60 kg. 

 

Kata: 

 

Övfokozat: 

Férfi és női „A” kategória: 4. kyu-tól. 

 

A Magyar Karate Szakszövetség szabályzata alapján 

 

Megjegyzés: a Magyar Bajnokságon mindenki a saját felelősségére indul el. 

Bárminemű sérülésért a verseny rendezőjét felelősség nem terheli, mivel 

Knock-Down szabályrendszerű versenyről van szó, KIZÁRÓLAG 18. 

életévüket betöltött felnőtt férfik és nők indulhatnak a kumite 

versenyszámokban! 

 

10. A verseny főbírája: Shihan Szabó Tamás  

A versenybíróság elnöke: Shihan Horváth János, aki minden egyes 

stílusszervezettel felveszi a kapcsolatot a bírói grémium összeállításával 

kapcsolatosan. Az eddigi tapasztalatokból tanulva a pástokon egy szervezetből 

kettő bíró nem tartózkodhat.  

 

 

11. Védőfelszerelések 

Nőknél kötelező védőfelszerelés: kosaras mellvédő, lábszárvédő, altestvédő 

 Fogvédő használata engedélyezett 

 

Férfiaknál kötelező védőfelszerelés: lágyékvédő 

 Fogvédő használata engedélyezett 

 

 

A védőfelszerelésekről a versenyzők maguk gondoskodnak! 



 

12. Nevezési és indulási feltételek 

 

2018. évre befizetett éves szövetségi díj (Budo Pass-ban megjelölve) 

A Budo Pass-ban 1 évnél nem régebbi „VERSENYEZHET” sportorvosi 

bejegyzés 

Helyszíni orvosi vizsgálaton való megjelenés és alkalmasság 

2018. évre érvényes MKSZ „VERSENYZŐI ENGEDÉLY”, mely a biztosítást is 

tartalmazza  

A korcsoportnak megfelelő övfokozati bejegyzés 

Eltiltás alatt nem állhat a versenyző 

Nem rendelkezhet 6 hónapnál frissebb „FEJ KO” bejegyzéssel 

 

 

Nevezési díjak:     5.000,-Ft / fő / kumite 

                           5.000,-Ft / fő / kata 

           Nevezési cím:  kern.shibucho@gmail.com 

A nevezési lapokat az alábbi határidőig a megadott e-mail címre kérjük 

elküldeni. Késedelmes nevezést nem áll módunkban elfogadni! A nevezett 

versenyző után a nevezési díjat ki kell fizetni, akkor is, ha nem jelenik meg!!! 
 

13. Nevezési határidő 

 

2018. március 7. 

 

14. Díjazás 

 

Az első, második és két harmadik helyezett serleg, érem, oklevél díjazásban 

részesül. A legharcosabb és a legtechnikásabb versenyző különdíjban részesül.  

 

15. A verseny programja: 

 

07.00-10.00  mérlegelés, orvosi vizsgálat  

10.00-11.30 sorsolás, bírói értekezlet 

11.45-11.50 sorakozó  

11.55-12.00    bevonulás 

12.00-12.05   ünnepélyes megnyitó, köszöntők 

12.05-12.20 eskütétel, szabálymagyarázat 

12.20-12.25 kivonulás 

12.30-16.30 selejtezők, elődöntők 3 küzdőtéren 

16.30-             középdöntők, döntők 

18.00-   eredményhirdetés 

 



Tisztelt Klubvezetők! Mivel a Magyar Bajnokság induló létszáma teljesen 

bizonytalan, ezért a bírói bizottság a helyszínen fogja eldönteni, hogy 1, 2 vagy 

3 küzdőtéren fognak elkezdődni a selejtezők. A selejtezőket a formagyakorlat 

versenyszámmal fogjuk kezdeni 12:30 – kor. 

 

16. Költségek 

 

A verseny rendezési költségeit a rendezők, míg a nevezési díjat és az utazás 

költségeit a résztvevők fedezik.  

 

Klubonként 1 fő edző és 1 fő kísérő belépése díjtalan. 

 

Belépőjegyek: a helyszínen válthatók felnőtteknek 1500 Ft, 10-18 év között 800 Ft, 

10 év alatt ingyenes. A belépőjegyek egész napra érvényesek! 

 

Felhívom minden vezető figyelmét, hogy a Magyar Bajnokság kvalifikációs 

verseny a 2018-ban zajló KWU rendezvényekre! Aki nem vesz részt rajta, nem 

indulhat KWU versenyeken! Ennek betartásáról személyesen gondoskodom, a 

KWU magyarországi vezető képviselőjeként! 

 

 

Eredményes felkészülést kívánok minden versenyzőnek! 

 

Osu!  

 

 

 

Tisztelettel:  shihan Kern Róbert 


