
 

 

2020. ÉVI MKSZ KNOCK DOWN 

KYOKUSHIN KARATE FELNŐTT KUMITE, KATA MAGYAR 

BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 
 

 
1.A verseny célja:      

- a Kyokushin Karate népszerűsítése 
- a Kyokushin Karate klubok és szervezetek közötti barátság elmélyítése 

- a felnőtt magyar bajnoki címek eldöntése 
 

2. A verseny Ideje:  
2020 február 15.(szombat) 

 
3. A verseny helyszíne: 

Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok 
1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5 

 
4. A verseny rendezője:  

A Magyar Karate Szakszövetség megbízásából a Nemzetközi Budokai Magyarországi 

Szövetség. (IBKHF) 
  

5. A Versenybíróság elnöke: 
Shihan Borza József 

 
6. A verseny főbírái:   

- Shihan Horváth János 
- Shihan Bogdán Olivér 

- Shihan Máté Róbert 
 

7. Verseny résztvevői: 
A Magyar Karate Szakszövetség által nyilvántartott egyesületek 2020-ban regisztrált 

versenyzői.  
 

8. Versenyszámok: 

-Egyéni kyokushin Karate Kumite, Felnőtt Férfi-Női 
-Egyéni Kyokushin Karate Kata, Felnőtt Férfi-Női 

 
9. Versenyszabályok: 

● Kumite: a 2014-ben elfogadott MKSZ Knock-Down szabálykönyve alapján azzal 
a kiegészítéssel, hogy az a versenyző, aki olyan szabálytalan technikát követett 

el, mely következtében az ellenfelét az orvos nem engedi továbbküzdeni, 
leléptetésre kerül.  

● Legjobb 4 között Törés bemutatása. 
● Küzdőidők: Selejtezőkben 3 perc + 2 perc – mérlegelés + 2 perc. 

A negyeddöntőktől 3 perc + 2 perc + 2 perc – mérlegelés + 2 perc. 
● Kata: az MKSZ szabálykönyve alapján. 

● Tataminként egy időben egy stílusszervezet egy bírója bíráskodhat. Saját 
tanítványnál nem bíráskodhat a bíró. 

 



 

 

10. Korcsoportok, súlycsoportok és minimum övfokozatok: 

● Korcsoportok: Felnőtt férfi és nő: kumite-ban a 2001 és korábban 
születettek,valamint az a Junior, aki a 18. életévét betöltötte. 

Kata versenyszámban 2002-ben született utolsó éves juniorok is 
indulhatnak. 

● Súlycsoportok: egyéni Kyokushin Karate Kumite 
kategóriában Férfi: -64,9 kg, 65,0-74,9 kg, 75,0-84,9 kg, 85,0-94,9kg, 

+95,0 kg.  
Női:-49,9 kg, 50,0-54,9 kg, 55,0-59,9 kg, 60,0-64,9 kg, +65,0 kg 

● Minimum övfokozat felnőtt férfi és női kategóriákban: 4. kyu-tól 
 

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 
férfiak és nők indulhatnak a kumite versenyszámokban! 

 

11. Díszvendégek:  
● Shihan Dr. Mészáros János, a Magyar Karate Szakszövetség elnöke 

● Shihan Furkó Kálmán Magyar Kyokushin Karate egyik megalapítója és az MKSZ 
alelnöke 

● Shihan Somogyi Zsolt 

● Magyarországi Kyokushin szervezetek vezetői  

 
12. Védőfelszerelések 

Nőknél kötelező védőfelszerelés: kosaras mellvédő, fehér lábszárvédő, altestvédő. 
Fogvédő használata engedélyezett. 

Férfiaknál kötelező védőfelszerelés: herevédő. Fogvédő használata engedélyezett. A 
védőfelszerelésekről a versenyzők maguk gondoskodnak. 

 
13. Nevezési és indulási feltételek 

• 2020. évre befizetett éves szövetségi díj (Budo Pass-ban megjelölve). 

• A Budo Pass-ban érvényes (1 évnél nem régebbi) "VERSENYEZHET” sportorvosi 
bejegyzés. 

• Helyszíni orvosi vizsgálaton való megjelenés és alkalmasság. 
• Érvényes MKSZ tagbélyeg és „VERSENYZŐI ENGEDÉLY”. 

• A korcsoportnak megfelelő övfokozati bejegyzés. 
• Eltiltás alatt nem állhat a versenyző. 

• Nevezés a nevezési határidőn belül. 
• Nevezési díj megfizetése. 

• Nők részéről nyilatkozat, hogy nem terhes. 
• Minden résztvevő nyilatkozata, hogy saját felelősségére vesz részt a versenyen. 

 
Nevezés:  

A nevezések és regisztrációk a https://karate.main1.hu/index.php felületen 
történnek. 

A kyokaratepalota@gmail.com vagy a bogdoly@gmail.com e-mail címen lehet a 

regisztrációhoz jelszót kérni.  
 

  

https://karate.main1.hu/index.php
mailto:kyokaratepalota@gmail.com
mailto:bogdoly@gmail.com


 

 

Nevezési határidő: 

2019. február 10. Vasárnap 24:00 óra. 
Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 

Nevezést lemondani a mérlegelés előtt 48 órával lehetséges. 

 
  

Nevezési díjak:  
5.000 Ft / versenyző / kategória. A nevezési díjat készpénzben kell rendezni a 

verseny napján a benevezett versenyzők után. Helyszíni nevezés nincs, csak helyszíni 
fizetés!  

 
14. Sorsolás 

A sorsolás nyílt. Minden olyan sportegyesület (klub) képviselője jelen lehet, aki 

versenyzőjét a versenyre benevezte. 
A sorsolás időpontja: 2020.02.15. 10.00 óra. 

 
15. Díjazás 

Az első, második és két harmadik helyezett serleg, érem, oklevél díjazásban, a 
legjobb női és férfi versenyzők különdíjban részesülnek. 

 
16. Verseny Program:  

08.00-09.00 Regisztráció, orvosi vizsgálat a kata versenyzők számára  
08.00-10.00 Mérlegelés, orvosi vizsgálat a kumite versenyzők számára  

08.00-10.00 Bírói értekezlet 
10.00      Sorsolás 

10.30-12.00 Foragyakorlatok 
12.00-12-30 Ünnepélyes megnyitó (bevonulás, köszöntőbeszédek, eskütétel, 

  kivonulás) A kata verseny győzteseinek bemutatója 

13.00-14.30 Kyokushin kumite selejtezők 
14.30-15.00 törés (legjobb 4 férfi versenyző) 

15.00-16:30 Kyokushin kumite negyeddöntők, elődöntők 
16:30-17:30 Kyokushin kumite döntők 

18.00-18:30 Eredményhirdetés, versenyzárás 
 

17. 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: felnőtt 1500 Ft/fő, gyerek: 1000 Ft/fő, 10 év 
alatt ingyenes. A belépőjegyek egész napra érvényesek! 

 
 

Sikeres felkészülést és eredményes versenyzést kívánok minden résztvevőnek! 

Budapest, 2019 augusztus 30.  
                                                         

 
Osu! 

  
Shihan Németh Pál 

IBKHF elnök 



 

 

                                                             
 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

Versenyző egészségi állapotáról karate versenyhez 

 

 
Versenyző adatai: 

1. Név, Klub  

 

......................................................................................................................................................... 

2. Születési hely, és dátum: 

 

....................................................................................................................... 

3. Lakcím: 

 

.............................................................................................................................. 

Nyilatkozat a versenyző egészségi állapotáról: 

Alulírott nyilatkozó kijelentem, hogy nem észlelhetők rajtam az alábbi tünetek: 

láz, torokfájás, hányás, hasmenés, bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyos bőrelváltozás, 

bőrgennyedés, váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás 

Kijelentem, hogy kizárólag saját felelősségemre indulok a 2020. február 15.-én 

megrendezésre kerülő MKSZ KYOKUSHIN KARATE  MAGYAR BAJNOKSÁGON, mint versenyző. 

Nyilatkozom arról, hogy ha a fenti versenyen bármiféle sérülés, baleset érne, akkor annak 

következményeit saját magam viselem, ezzel kapcsolatban semmiféle igénnyel nem élek a 

későbbiekben, sem a verseny szervezője, sem a karate szövetség felé. 

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a szervező, a Nemzetközi Budokai Magyarországi Szövetség. (IBKHF) 
székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 55. 2. em./2., jogosult rólam  képmást (fotó vagy video) illetve 

hangfelvételt készítsenek az alábbiak szerint. 

Felvétel készítésének 

helye: Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok 

1146 Budapest, Istvánmezei út 3.  

ideje: 2020. február 15 . 

Hozzájárulásom alapján felhatalmazom továbbá a szervezőt arra, hogy a 

képmást, ill. felvételt a jogosultak tevékenységével összefüggő okból, célból az arra alkalmas 

helyen és módon (pl. honlap, sajtó) felhasználják és nyilvánosságra hozzák. 

Tudomásom van arról és elfogadom, hogy jelen hozzájárulásomat a jogosultakkal írásban 

közölt nyilatkozattal bármikor visszavonhatom, azonban az csak a hozzájárulásom 

visszavonását követő időszakra vonatkozóan köti a jogosultakat. 

 

 

 

 

Dátum:  2019.08.30. 

 

    

                                                                    ............................................................................... 



 

 

                                                                                                 versenyző aláírása                                    


