
 

 

VERSENYKIÍRÁS 
 

Nyíradony Kupa 2020 
Országos utánpótlás Kyokushin karate kumite és kata  

valamint Felnőtt "C" és "Senior" kategóriás kumite és Felnőtt, Senior kata 

verseny 

 

A VERSENY CÉLJA:  

- a Kyokushin karate népszerűsítése, 

- a sportágon belüli barátság elmélyítése, 

- az utánpótlás nevelés és kiválasztás lehetőségeinek bővítése 

- a felnőtt korosztály részére versenyzési lehetőség biztosítása "C" kategóriában  

- senior korosztály részére versenyzési lehetőség biztosítása "A" (haladó) és "B" (kezdő) 

kategóriában 

- felkészülés az őszi idény országos pontszerző versenyeire  

A VERSENY IDEJE ÉS HELYE:  

2020. október 17. (szombat), Városi Sportcsarnok, 4254 Nyíradony, Millenium sétány 1. 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. október 15. (csütörtök)  

A VERSENY FŐBÍRÁJA:  Sensei Hegedüs Lívia 4. dan,  

VERSENYSZÁMOK:  Egyéni KYOKUSHIN KUMITE 

    Egyéni KYOKUSHIN KATA zászlós rendszerben 

KUMITE 

 

Gyermek 0 Gyermek I Gyermek II Serdülő Ifjúsági Junior
FELNŐTT 

C
Senior

2012-2013 2010-2011 2008-2009
2006-

2007

2004-

2005

2002-

2003

2001 és 

előtte

1985 és 

előtte

10. kyu 9. kyu 8. kyu 8. kyu 8. kyu 7. kyu 8. - 3. kyu 8. - 1. kyu

3-4fős csop. 29 kg 35 kg 42 kg 55 kg 65 kg 65 kg 65 kg

36 kg 40 kg 50 kg 65 kg 75 kg 75 kg 75 kg

+36 kg 45 kg 60 kg 75 kg +75 kg 85 kg 85 kg

55 kg 70 kg +75 kg 95 kg 95 kg

+55 kg +70 kg +95 kg +95 kg

2012-2013 2010-2011 2008-2009
2006-

2007

2004-

2005

2002-

2003

2001 és 

előtte
Senior

10. kyu 9. kyu 8. kyu 8. kyu 8. kyu 7. kyu 8. - 1. kyu 8. - 1. kyu

3-4fős csop. 29 kg 35 kg 48 kg 55 kg 55 kg 50 kg 50 kg

35 kg 45 kg 58 kg 60 kg 65 kg 55 kg 55 kg

+35 kg +45 kg +58 kg +60 kg +65 kg 60 kg 60 kg

65 kg 65 kg

+65 kg +65 kg

Fiúk - Férfiak

Lányok - Nők



 

 

 

 

Gyermek 0-ás (2012-2013, 10 kyu, Kata / Taikyoku sono ichi/ és Kumite) 

korcsoportban 3-4 fős csoportok kialakításában, körmérkőzések lesznek. 

Amennyiben ezt lehetővé teszik a körülmények figyelemmel leszünk a 

kategóriáknál a súly, életkor és övfokozati és tudásszinti besorolásokra. 

 

A Gyermek 0 korcsoport versenye csak pontrendszerben kerül megrendezésre! 

 

A Gyermek I., Gyermek II. korosztályok versenyét kétféle szabályrendszerben is 

megrendezzük, melyek közül választhatnak vagy akár mindegyiken részt vehetnek a 

versenyzők. A versenyt úgy szervezzük, hogy időben elkülönüljön egymástól a két 

szabályrendszer küzdelme. A nevezési programban megjegyzésben kérjük feltüntetni, hogy 

"PONT" vagy "EKO" vagy "PONT+EKO", utalva ezzel, hogy milyen szabályrendszerben 

szeretne indulni a versenyző  

A súlycsoportok létszámtól függően összevonásra kerülhetnek, illetve harmadolás negyedelés 

lehetséges. 

A serdülő fiú, lány valamint az ifjúsági lány kategóriákat EKO szabályrendszer szerint, még 

az ifjúsági fiú és felnőtt korosztályban a knock dowm szabályrendszer lesz az elfogadott.  

Egyéb kérdésekben a versenyszabálykönyv az irányadó. 
 

 

Nem indulhat felnőtt "C" kategóriában az a versenyző, aki az előző két évben a felnőtt 

kategóriában 7 minősítési pont felett szerzett, illetve az „A” kategóriában dobogós helyezést ért 

el, „B” kategóriában döntőbe jutott. 

A főbíró fenntartja a jogot, hogy a jelentkezők létszámának függvényében súlycsoportokat von 

össze, szüntet meg, illetve megoszt. 

 

 

 

 

Korcsoport Gyermek 0
Gyermek 

I

Gyermek 

II
Serdülő Ifjúsági Junior Felnőtt A

Felnőtt 

B
Senior A Senior B

Születési év 2012-2013
2010-

2011

2008-

2009

2006-

2007

2004-

2005

2002-

2003

2001 és 

előtte

2001 és 

előtte

1985 és 

előtte
1985 és előtte

Rendszere

Övfokozat 10. kyu 9. kyu 8. kyu 8. kyu 8. kyu 7. kyu 5. kyu 7. kyu 4 kyu-3 dan 8 kyu-2 kyu

Kötelező 

kata

Pinan 

sono
Tsuki no

(1-2 kör)  1-2
Geksai 

dai

Yantsu

Szabadon 

választható 

kata

Taikyoku 

sono san

Taikyoku 

sono san

Pinan sono 

ichi
Tsuki no Tsuki no Kanku

Pinan 

sono yon
Tsuki no Pinan sono ni

(elődöntő-

döntő)

Pinan sono 

ichi

Pinan sono 

ichi

Pinan sono 

ni

Geksai 

dai

Geksai 

dai
Seinchin

Pinan 

sono go
Geksai dai Pinan sono san

Pinan sono 

san
Yantsu Yantsu Sushi ho Tsuki no Yantsu Pinan sono yon

Saifa Garyu Yantsu Saifa Pinan sono go

Geksai 

sho
Seipai

Geksai 

dai
Geksai sho

Pinan 

sono 3-5

Pontozásos

Pinan sono ichi
Pinan sono 

go

Zászlós kieséses

Taikyoku 

sono ichi

Pinan 

sono san

Tsuki no

Geksai dai

Yantsu

Geksai sho

saifa

Taikyoku 

sono ichi

Taikyoku 

sono san

Pinan 

sono 2-5



 

 

Ifjúsági,  junior, felnőtt és senior korosztályban az elődöntőben és döntőben különböző katakat 

kell bemutatni! 

 

 

Csapat Kyokushin kata versenyszám feltételei: 

• egyesületenként két csapat kiállítása engedélyezett (3 fő/csapat) 

• utánpótlás korosztályú legyen a csapat minden tagja vagy többsége, itt lehetőség 

nyílik, hogy a csapat egy tagja idősebb korosztályt képviseljen(gyerek 0-tól 

seniorig  max. 3. dan),  

• fiúk-lányok vegyesen is alkothatnak egy csapatot 

• minimum övfokozat 10. kyu  

• bármelyik Kyokushin katát elő lehet adni (a csapat tagjai egyszerre hajtják végre 

ugyanazt a formagyakorlatot) 

• a bírók az egyéni kata során figyelembe vett szempontokon túl a szinkront és 

egységet is értékelik  

 

A VERSENY RÉSZTVEVŐI: A rendező egyesület által meghívott klubok versenyzői 

A VERSENY RENDEZŐJE: Nyíradonyi Kyokushin Karate Se, 

 Kyo Hungária Sportegyesület,   

 Tokaji Norbert tel.: 30/239-3215 

 

 

VÉDŐFELSZERELÉSEK:  

- gyermekek PONT, EKO: lábszárvédő, altestvédő, testvédő, fejvédő, seikenvédő 

- serdülők EKO: lábszárvédő, altestvédő, testvédő, fejvédő 

- ifjúsági lányok: lábszárvédő, altestvédő, testvédő, fejvédő 

- ifjúsági fiúk: lábszárvédő, altestvédő, fejvédő  

- juniorok: lábszárvédő, altestvédő (lányok részére kosaras mellvédő), fejvédő 

- felnőtt "C": lábszárvédő, altestvédő (nők részére kosaras mellvédő), fejvédő 

- Senior: lábszárvédő, altestvédő (nők részére kosaras mellvédő) 

 

INDULÁSI FELTÉTELEK: 

 

- 2020 évre érvényes szervezeti tagsági igazolvány (BUDO PASS), korcsoportnak 

megfelelő övfokozati bejegyzéssel 

- helyszíni orvosi vizsgálaton való megjelenés és alkalmasság 

- érvényes sportorvosi bejegyzés: ALKALMAS vagy VERSENYEZHET 

- nevezés a nevezési határidőn belül  

- a nevezési díj megfizetése 

- a versenyző nem rendelkezik 6 hónapnál korábbi „fej KO.” bejegyzéssel 

 

NEVEZÉSI CÍM: karate.main1.hu/index.php 

Kérünk minden felnőtt korosztályba tartozó versenyzőt, hogy a nevezésnél egyértelműen tüntesse fel, 

hogy "C",Senior” vagy "B" kategóriában kíván indulni! 



 

 

 

NEVEZÉSI DÍJ: Egyéni utánpótlás versenyszámokra (kata vagy kumite): 3.000 Ft. 

 Minden további kategória + 1.500 Ft.  

 Csapat Kata nevezés esetén: 5.000 Ft/csapat 

 

 

 

 

 

A nevezési díj minden benevezett induló után értendő. A helyszínen való nevezésre, 

illetve módosításokra nincs lehetőség.  

  

KÖLTSÉGEK: A verseny költségei a versenyrendezőket terhelik, minden 

egyéb a  résztvevőket. 

Kisérői díj: 1.800 Ft (a versenyzőkön és edzőkön kívül)  

Klubbonként egy edző és egy kísérő belépése ingyenes. Egyesületenként 

minden megkezdett tíz versenyző után plusz egy kísérő ingyen beléphet.  

Verseny Programja:  

  

07.30 – 9.00 orvosi vizsgálat  

 09.00 – 9.30 bírói értekezlet 

 10.00 – 10.30 Ünnepélyes megnyitó 

 10.30 – 11.30 utánpótlás kata verseny minden korosztály számára 

 12.00 – 16.00 utánpótlás korosztály kumite mérkőzések 

 17.00 – 17.30 kumite eredményhirdetések 

 Az egyes kategóriák eredményhirdetéseit folyamatosan megszervezi a rendező. 

 

A pandémiás helyzetre való tekintettel a sportcsarnok területére, csakis láztalan 

és egészséges emberek léphetnek be. Az épületbe való belépéskor lázmérés fog 

történni, ezzel is biztosítva a versenyzők és néző egészséget. A rendezvényeken 

mindenki saját felelősségére vesz részt! A Rendezők korlátozzák 500(!) főben a 

kísérők/versenyzők/birók/szervező létszámát. A sportlétesítményben és a 

nézőtéren a maszk viselése kötelező, továbbá felhíjuk a figyelmet, hogy a 1,5 m-

es távolság betartása kötelező! A küzdőtéren, bemelegítő területen tartózkodó 

versenyzőknek, edzőknek, szervezőknek és segítőknek nem kötelező a maszk 

viselése. Amennyiben a versenyzők, edzők, bírók, szervezők, technikai 

személyzet, tehát a versenyen résztvevők a lelátón foglalnak helyet, akár csak 

átmenetileg is, számukra is kötelező maszk viselése. 
 

Eredményes felkészülést és jó versenyzést kívánok mindenkinek!  

  

Debrecen, 2020. AUGUSZTUS 31.  



 

 

 

Osu! 

Tokaji Norbert 3. dan 

Jászai József 1. kyu 

 

 


