
 

Tisztelt Mesterek! 

 

 

 

Hagyományteremtő módon a győri Free Fighter SE és a Likócsi Ashihara Karate KSE 

összefogásában útjára indítjuk a GYŐRI ÖSSZETARTÁS KNOCK DOWN KARATE 

rendezvénysorozatot az alábbi programokkal: 

 

 

I. GYŐRI ÖSSZETARTÁS KNOCK DOWN KARATE KÜZDELMEK NAPJA, melynek  

dátuma: 2019. december 08. (vasárnap),  

helyszíne: Olimpiai Sportpark (9025 Győr, Radnóti M. u 46.) 

 

 

 

 

 

 

Mindenki számára köztudott, hogy Győr sportos város, kezdeményezésünkkel kívánjuk 

demonstrálni a győri Knock Down Karate erejét és eredményességét. 

 

 

A rendezvény célja: 

 

- a Knock Down Karate népszerűsítése Magyarországon 
- más stílusok és irányzatok közötti barátság elmélyítése 
- a felkészülés elősegítése a későbbi megmérettetésekre 

 

 



 

A rendezvény résztvevői: 

 

Kyokushin Karate, Ashihara Karate és  az egyéb fel nem sorolt MKSZ Stílus Szövetségek 

tagjai; azok egyesületei, bírói, edzői, versenyzői. 

 

 

A rendezvény menete: 

 

Küzdelmek időtartama: 6 óra, küzdőidők: 1 perc dojo fight 

Tatamik száma: 4 tatami 

Korosztályok: 4 korosztály, korosztályok megkülönböztetése: 4 különböző színű 

karszalag 

Sorsolás: Informatikai rendszer, behívás: Informatikai rendszer + tataminként külön 

kivetítő segítségével 

Lebonyolítás: Küzdő párok körmérkőzése egy adott tatamin, folyamatos cserével 

Pihenőidő: A következő behívásig  

 

 

Korosztályok: 

 

I./   be nem töltött 10. életév alattiak 

II./  betöltött 10. életév és be nem töltött 14. életév közöttiek 

III./  betöltött 14. életév és be nem töltött 45. életév közöttiek 

IV./  betöltött 45. életév felettiek 

 

 

Magasabb korosztályba nevezni lehetséges, edzői ajánlással. 

 Alacsonyabb korosztályba nevezni nem lehetséges. 

 

 

Védőfelszerelések: 

 



I.+II./ fejvédő, kézvédő, ágyékvédő/mellvédő, sípcsontvédő 

III.+IV./ kézvédő, ágyékvédő/mellvédő, sípcsontvédő 

opcionális: I.-IV./ fogvédő; III.+IV./ fejvédő 

 

 

A nevezés feltételei: 

 

- Érvényes ’Versenyezhet’ sportorvosi bejegyzés 

- Eltiltás alatt nem állhat az induló 

- Fél évnél nem korábban elszenvedett "fej K.O." bejegyzés 

- Nevezés megtörténte a nevezési határidőn belül 

- A nevezési díj befizetése 

- Minden  résztvevő nyilatkozata, hogy saját felelősségére vesznek részt ezen a rendezvényen, senki 
nem kényszerítette őket a részvételre. Formanyomtatványt megküldjük a Mestereknek. 

 

 

Díjazás:   

 

egyedi 9 cm átmérőjű érem 

egyedi A/3 oklevél végrehajtott küzdelem számmal ellátva 

 

 

Nevezési díj: 3500 Ft/fő, amely tartalmaz a díjazáson túl egy induló csomagot  

(ásványvíz, gyümölcs, rajtszám, korosztálynak megfelelő karszalag) 

 

 

Nevezési határidő:  

 

2019. november 25. 

(nevezési felület 2019. október 1.-től rendelkezésre áll) 

 



SZERVEZŐI MUNKA ELŐSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN OKTÓBER 12.-IG EGY 

HOZZÁVETŐLEGES LÉTSZÁMOT KÜLDJÖN MINDENKI A 

SZERVEZŐKNEK AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSEGEK BÁRMELYIKÉRE! 

 

MAXIMUM LÉTSZÁM: 250 FŐ / NEVEZÉSI SORRENDBEN/ 

 

 

Nevezés módja:  
 
 

interneten: senzosoft.hu/ashihara 
 

információ: telefonon  
 

06/20/465-89-82 (Shihan Laczkovits Richárd /Kyokushin Karate/) 
06/70/327-81-47 (Sensei Durgó Attila /Ashihara Karate/) 

 
vagy email-en: 

 
karate.osszetartas@gmail.com, 

  
nevezési felülettel kapcsolatban: pasztor.albert@gmail.com 

 
A nevezési határidő lejárta után beérkező nevezéseket 

nem tekintjük érvényesnek. 
 

Belépő: 18 év felett 1000 Ft, 18 év alatt 500 Ft 
 

Rendezvényre a belépés csapatonként 2 fő részére (edző + segítő) ingyenes. 
 

Érvényes nevezésnek tartalmaznia kell az induló nevét, születési dátumát. 
 
 

 

Program: 

 

06:00-09:00  érkezés (OSP) 

08:00-09.30  regisztráció 

10:00   megnyitó 

10:30 – 18:00  küzdelmek 

18:30   díjátadó, rendezvény zárása 

mailto:karate.osszetartas@gmail.com
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Díszvendégek: 

 

Shihan Laczkovits Béla 6.dan /Shibucho, INTERNATIONAL BUDOKAI KAN/ 

 

Shihan Hartyányi Attila 5.dan /Branch Chief, AIKO ASHIHARA KARATE HUNGARY/ 

 

 

A megálmodott összetartás közös cél, közös felelősség, számítunk a csapatoddal való 

részvételedre. 

 

 

Sportbaráti üdvözlettel: 

 

 

 

 

Győr, 2019. szeptember 26. 

 

 

 

shihan Laczkovits Richárd Máté 5.dan     sensei Durgó Attila 4.dan 

      Free Fighter SE                 Likócsi Ashihara Karate KSE 


