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 7. HINOMOTO-IBK NEMZETKÖZI NYÍLT  

KYOKUSHIN KARATE KUPA 
kategóriák: gyermek, serdülő, ifjúsági, junior, 

felnőtt „A”, „B”; „C” és Senior kata és kumite 

 

 

1. A verseny célja: A sportbaráti kapcsolatok mélyítése, a kyokushin karate 

népszerűsítése.  

A fair-play szabályai mellett történő felkészülés és versenyzés. 

2. A verseny rendezője: HINOMOTO Harcművészeti Sportegyesület és az  

                                   INTERNATIONAL BUDOKAI HUNGARY 

3. A verseny ideje: 2020. október 31. (szombat) 

4. A verseny helye: Vác, Városi Sportcsarnok (Bán Márton u. 3.) 

5. A verseny résztvevői: az International Budokai Hungary Szövetség klubjai és a részt 

venni kívánt Knock Down Szervezetek és Klubok versenyzői. 

 

6. Versenyszámok: 

Gyermek: I.- II.- III.  lány kyokushin kumite, kata súlycsoport felezéssel, vagy szükség 

esetén harmadolással, 10. kyu 

Gyermek: I.- II.- III.  fiú kyokushin kumite, kata súlycsoport felezéssel, vagy szükség 

esetén harmadolással, 10. kyu 

Serdülő fiú, lány kyokushin kumite, kata felezéssel, vagy szükség esetén 

harmadolással, 8. kyu 

Ifjúsági fiú, lány kyokushin kumite, kata felezéssel, vagy szükség esetén 

harmadolással, 8. kyu 

Junior férfi, nő kyokushin kumite, kata felezéssel, vagy szükség esetén 

harmadolással, 6. kyu 

Felnőtt férfi „C” kyokushin kumite,  

kata 

felezéssel, vagy szükség esetén 

harmadolással 10. kyu – 5.kyu-ig 

Felnőtt nő „C” kyokushin kumite, kata felezéssel, vagy szükség esetén 

harmadolással 10. kyu – 5.kyu-ig 

Felnőtt férfi „B” kyokushin kumite,  

kata 

felezéssel, vagy szükség esetén 

harmadolással  4. kyu – 1.kyu-ig 

Felnőtt nő „B” kyokushin kumite, kata felezéssel, vagy szükség esetén 

harmadolással 4. kyu – 1.kyu-ig 

Felnőtt férfi „A” kyokushin kumite, kata -65, -75, -85, -95, +95 

Felnőtt nő „A” kyokushin kumite, kata -50, -55, -60, -65, +65 

Senior férfi „I” kyokushin kumite -80, -90,+90 kg 

Senior férfi „II” kyokushin kumite -80, -90,+90 kg 

 

Nevezéstől függően a további csoportbontás, összevonás lehetőségét fenntartjuk! 
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7. Versenyszabály és védőfelszerelés: a Magyar Karate Szakszövetség knock down 

verseny szabálykönyve szerint. 

 

8. Korcsoportok:  

Gyermek III. 2013-2012-ben születettek 

Gyermek II 2011-2010-ben születettek 

Gyermek I 2009-2008-ban születettek 

Serdülő 2007-2006-ban születettek 

Ifjúsági 2005-2004-ben születettek 

Junior 2003-2002-ben születettek 

Felnőtt A; B; C 2001-1986-ban születtek 

Senior I 1985-1981-ben születettek 

Senior II 1980 vagy korábban születettek 

 

9.  Kata verseny: (utánpótlás kategóriáknál övfokozati megkötés nélkül) 

 

Gyermek III.- II. 

Kötelező kata Taikyoku sono ichi 

Szabadon választható 

kata 

Taikyoku sono san , Pinan sono ichi 

 

Gyermek I.  

Kötelező kata Taikyoku sono san 

Szabadon választható 

kata 

Pinan sono ichi, Pinan sono ni, Pinan sono san,  

 

Serdülő 

Kötelező kata Pinan sono ichi 

Szabadon választható 

kata 

Pinan sono ni, Pinan sono san, Pinan sono yon, Pinan sono 

go 

 

Ifjúsági 

Kötelező kata Pinan sono san 

Szabadon választható 

kata 

Pinan sono yon, Pinan sono go, Tsuki no, Geksai dai 

 

Junior 

Kötelező kata Tsuki no, Geksai dai, Yantsu 

Szabadon választható 

kata 

Saifa, Kanku, Geksai sho, Seinchin 

 

Felnőtt C 

Kötelező kata Pinan sono ichi 

Szabadon választható 

kata 

Pinan sono ni, Pinan sono san, Pinan sono yon, Pinan sono 

go 

 

Felnőtt B 
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Kötelező kata Pinan sono san 

Szabadon választható 

kata 

Pinan sono yon, Pinan sono go Tsuki no, Yantsu, Geksai 

dai 

 

Felnőtt A 

Kötelező kata Tsuki no,Geksai dai, Yantsu, Geksai sho, Saifa 

Szabadon választható 

kata 

Kanku, Seinchin, Sushi ho, Garyu, Seipai 

 

 

10. A verseny fővédnöke és Supervisora: Kancho Gerard Gordeau 9 Dan 

A verseny főbírái: főbírája:  Shihan Máté Róbert 5 Dan                                  

      A verseny bírái: A résztvevő szövetségek által delegált bírák. 

 

 

11. Nevezés díj  

4000,-Ft/fő egy versenyszámban 

5000,-Ft/ fő két versenyszámban 

Helyszínen fizetendő!  

 

 

A nevezés határideje: 2020. október 28. 

A nevezés kizárólag online a  https://karate.main1.hu/ lehetséges! 

 

      nevezési infó: Máté Róbert 

Információ: Tel.: +36-20-214-1184 

e-mail: mate.robert@toradojo.hu 

https://ibkhfkyokushin.hu/ 

 

Nagyon fontos! 

Nevezést töröltetni legkésőbb október 30. 12:00h –ig van lehetőség, ellenkező esetben 

nevezési díjat kötelezően meg kell fizetni! 

Utólagos, vagy helyszíni nevezés nincs! 

A sorsolás pénteken lesz, módosításra nem lesz lehetőség! Kérünk minden klubvezetőt 

a pontos súlyt adja meg a nevezési lapon, mert aki átlép a súlyhatáron nem indulhat a 

versenyen! Megértését mindenkinek köszönjük. 

 

      12. A verseny programja: 

 

08:00 – 10:00 kontroll mérlegelés, orvosi vizsgálat (sorsolás pénteken!!!) 

09:00 – 09:30      Bírói értekezlet 

10:00 - 12:00       Kata verseny  

12:00 - 12:30       Ünnepélyes megnyitó 

13:00 - 17:00       Utánpótlás és Felnőtt selejtezők 

17:00 - 18:00       Utánpótlás és Felnőtt döntők 

Kb. 18:00- kor      Eredményhirdetés 

 

 

https://karate.main1.hu/
https://ibkhfkyokushin.hu/
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13. Részvételi feltételek:  

 A nevezés a nevezési határidőn belül beérkezzék. 

 2020. évre érvényes budo pass  

 Érvényes „versenyezhet” sportorvosi  és övfokozati bejegyzéssel. 

 A helyszíni orvosi vizsgálaton való megjelenés és alkalmasság. 

 2020. évre érvényes verseny engedély. 

 

 

 

14. Díjazás: 

           I. helyezett: kupa, érem, oklevél. 

           II-III. helyezett: érem, oklevél 

 

 15. Költségek: a rendezéssel járó költségek a szervezőt, a részvétellel járó  

         költségek a résztvevő klubokat terhelik.  

         Felnőtt jegy: 2000 Ft/fő. 

         Gyerek jegy (12 év alatt): 1000 Ft/fő.  

         6 év alatt a belépés ingyenes 

         A jegyek a helyszínen válthatók. 

 

  

 16. Egyebek:  

      1 fő edző és 10 versenyző esetén +1 fő kísérő léphetnek be a rendezvényre díjmentesen.  

 

 17. Kötelező védőfelszerelések: 

             Gyermek, serdülő, ifjúsági kategória: 

             -Fiúk: herevédő, fejvédő, lábszárvédő, kesztyű  

             -Lányok: kosaras mellvédő,  fejvédő,  lábszárvédő, kesztyű altestvédő 

              Junior kategória: 

             -Fiúk: sípcsontvédő, herevédő, fejvédő 

             -Lányok: sípcsontvédő, kosaras mellvédő, fejvédő, altestvédő 

 

             Felnőtt kategória               

              Női kategória: lábszárvédő, altestvédő, kosaras mellvédő 

              Férfi „A” kategória: herevédő 

  Férfi „B” kategória: lábszárvédő, herevédő 

        Férfi „C” kategória: lábszárvédő, fejvédő, herevédő 

        Férfi Senior kategória: lábszárvédő, herevédő, (könyök és térdvédő megengedett) 

 

Figyelem! 

Azoknál a küzdelmeknél ahol kötelező a seiken védő használata ott a két ujjas 

zsákolókesztyű az elfogadott! 
 

 

FONTOS!!! 

Az MKSZ és az IBKHF Szövetség Vezetősége valamint a jogszabályi rendelkezések 

értelemében a kialakult járványügyi helyzet miatt a következő szabályok betartása 

kötelező!!! 
 



 
 

 5 

- A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt!  

- A rendezvényhelyszínén tartózkodók létszáma nem haladhatja meg az 500 főt  

- A nézőtéren mindenkinek kötelező maszkot viselnie függetlenül attól, hogy milyen 

minőségben van jelen!  

- A nézőtéren kötelező 1,5-2 méteres védőtávolság folyamatos betartása.  

- A küzdőtéren, bemelegítő területen tartózkodó versenyzőknek nem kötelező a maszk 

viselése.  

 

 

- A küzdőtéren, bemelegítő területen tartózkodó edzők, bírók, szervezők, technikai 

személyzet, etc. tehát a versenyen résztvevők számára a maszk viselése ajánlott, de nem 

kötelező.  

- A Sportcsarnok vezetősége és/vagy az Egészségügyi szakhatóság ellenőrzi a rendezvényt. 

A szabályok be nem tartása a rendezvény azonnali bezárását és bírságot vonhat maga 

után!  

 

Orvosi vizsgálat: Az orvosi vizsgálat megfelelő dokumentációk benyújtásával otthon is 

elvégezhető. Az orvosi vizsgálat eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni a 

háziorvos/sportorvos és klubvezető együttes aláírásával a versenyt megelőző 48 órán 

belül.  

 

 

                                       Eredményes felkészülést kívánunk! 

                                                            OSU! 

                                    

 

  Sensei Meck Krisztina                     Shihan Németh Pál               Shihan Máté Róbert 
        Versenyrendező                               IBKHF Elnök                                Főbíró 
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Nyilatkozat  

Kiskorú versenyzők részére! 

 
Alulírott (nyomtatott betűvel 
versenyző neve  

Szül. hely, idő  

Anyja neve  

Lakcím:  

 
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy  

1. Az elmúlt 14napban a. Én és/vagy a gyermekem és a vele egy háztartásban élők nem jártak 

külföldön,  

b. Én és/vagy a gyermekem és a vele egy háztartásban élők nem állnak kapcsolat-ban 

valószínűsített, vagy megerősített új koronavírussal fertőzött személlyel,  

 

2. Én és/vagy a gyermekem és a vele egy háztartásban élők esetén nincs olyan légúti fertőző 

betegségre utaló tünet (pl. láz, köhögés, akut légzési nehézség, stb.), amely miatt mások egészségét 

veszélyeztetné, és közösségben nem tartózkodhatna.  

 
Engedélyezem, hogy fent nevezett gyermekem 2021. október 31-én részt vegyen a  

7. HINOMOTO-IBK NEMZETKÖZI NYÍLT KYOKUSHIN KARATE KUPA  

elnevezésű versenyen.  

 

 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő adatai:  

 

Név  

Lakcím  

Telefon  

E-mailcím:  

 
 

Kelt: 2020. …………………….  

 

 

________________________ 

    törvényes képviselő 
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Nyilatkozat  

Nagykorú versenyzők részére! 

 
Alulírott (nyomtatott betűvel 
versenyző neve  

Szül. hely, idő  

Anyja neve  

Lakcím:  

Telefon  

E-mailcím:  

 
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy  

1. Az elmúlt 14napban a. Én és/vagy a velem egy háztartásban élők nem jártak külföldön,  

b. Én vagy a velem egy háztartásban élők nem állnak kapcsolat-ban valószínűsített, vagy 

megerősített új koronavírussal fertőzött személlyel,  

 

2. Én vagy a velem egy háztartásban élők esetén nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünet 

(pl. láz, köhögés, akut légzési nehézség, stb.), amely miatt mások egészségét veszélyeztetné, és 

közösségben nem tartózkodhatna.  

 
Kijelentem, hogy saját felelősségemre veszek részt a  2020 október 31-napján megrendezésre 

kerülő 

7. HINOMOTO-IBK NEMZETKÖZI NYÍLT KYOKUSHIN KARATE KUPA  

versenyen.  

 

 

 

Kelt: 2020. …………………….  

 

 

________________________ 

    versenyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


