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1. A verseny célja 

- az általános- és középiskolai tanintézményekben tanuló karatékák közös 

versenyeztetése és a „magyar bajnoki” cím megszerzése,  

- az utánpótlás-nevelés és kiválasztás lehetőségeinek bővítése,  

- a Kyokushin karate klubok közötti barátság elmélyítése 

 

2. A verseny rendezői  

 

- a Magyar Karate Szakszövetség megbízásából a Magyar Tradicionális 

Kyokushin Karate Szövetség és a Honkyokushin International Karate 

Organization  

 

3. A verseny helye és időpontja:  

6600 Szentes, Dr. Papp László Sportcsarnok  

2021. március 6. szombat 12.00 óra  

 



4. A verseny résztvevői  

- A Magyar Karate Szakszövetség tagjai és a 2021-ben regisztrált versenyzők, 

meghívott klubok 

  

5. Versenyszámok:  

- Egyéni Knock-Down, és mellkasvédős Kyokushin Karate Kumite 

- Egyéni Kyokushin Karate Kata 

  

6. Versenyszabályok:  

- A legfrissebb MKSZ Knock-Down szabálykönyve alapján egyenes kieséses 

rendszerben  

 

7. Korcsoportok, súlycsoportok és minimum övfokozatok  

Gyermek III. kategória: 2013-2014-ben születettek, min. 10. kyu  

- Fiúk: -25 kg, -30 kg, -35 kg, +35 kg  

- Lányok: -20kg, -25 kg, -30 kg, +30 kg  

Gyermek II. kategória: 2011-2012-ben születettek, min. 10. kyu  

- Fiúk: -30 kg, -35 kg, -40 kg, +40 kg  

- Lányok: -25 kg, -30 kg, -35 kg, +35 kg  

Gyermek I. kategória: 2009-2010-ben születettek, min. 9. kyu  

- Fiúk: -35 kg, -40 kg, -45 kg, -50 kg, +50 kg  

- Lányok: -35 kg, -40 kg, -45 kg, +45 kg  

Serdülő kategória: 2007-2008-ban születettek, min. 9. kyu  

- Fiúk:-40 kg, -45 kg, -55 kg, -65 kg, +65 kg  

- Lányok: -40 kg, -45 kg, -55 kg, +55 kg 

  



Ifjúsági kategória: 2005-2006-ban születettek, min. 8. kyu  

- Fiúk: -60 kg, -70 kg, -80 kg, +80 kg  

- Lányok: -50kg, -60 kg, +60 kg  

Junior kategória: 2003-2004 és azok a 2002-ben születettek, akik folytatják 

tanulmányikat, de nem töltötték be a 19. életévüket, min. 6. kyu  

- Fiúk: -65 kg, -75 kg, -85 kg, +85 kg  

- Lányok: -55 kg, -65 kg, +65 kg 

 

Mellkasvédőscsoport  
 

Gyermek II kategória: 2011-2012-ben születettek, min. 9. kyu 

Fiúk: -32 kg, -39 kg, +39 kg. 

Lányok: -32 kg, +32 kg. 

 

Gyermek I kategória: 2009-2010-ben születettek, min. 9. kyu 

Fiúk: -40 kg, -52 kg, +52 kg. 

Lányok: -35 kg, -42 kg, +42 kg. 

 

Serdülő kategória: 2007-2008-ban születettek, min. 9. kyu 

Fiúk: -42 kg, -52 kg, -62 kg, +62 kg. 

Lányok: -45 kg, -55 kg, +55 kg. 

 

  

8. A versenybíróság elnöke: Shihan Horváth János 6. dan  

A verseny főbírái: Shihan Somogyi Zsolt 8. dan, Shihan Bogdán Olivér 5. dan 

Shihan Horváth János (egyelőre 3 küzdőtér) a Knock-Down versenyre delegálja 

a bírókat (15 bíró) 

Shihan Bogdán Olivér (egyelőre 2 küzdőtér) a testvédős versenyszámra 

delegálja a bírókat (8 bíró) 



A kata versenyszámot közös bíráskodással, a már delegált létszámmal 

bonyolítjuk le. 

Amennyiben a létszám nagyobb lesz a vártnál még egy, akár két küzdőteret is 

tudunk biztosítani (azaz összesen 6/7 küzdőtér) 

 

9. Védőfelszerelések Knock-Down: 

Gyermek, serdülő és IFJÚSÁGI kategóriákban:  

Lábszárvédő, fejvédő, kesztyű (zsákoló kesztyű! az 5 ujjas változat nem 

megengedett!), fiúknál lágyékvédő, lányoknál kosaras mellvédő (amelyik nem 

takarja a gyomorszájat), fogvédő lehetséges  

Junior kategóriában:  

Lábszárvédő, fiúknál lágyékvédő, lányoknál kosaras mellvédő (fogvédő 

engedélyezett)  

 

A védőfelszerelésekről a versenyzők maguk gondoskodnak!  

 

10. KATA Korcsoportok:  

/MKSZ Knock-Down Szabálykönyv alapján – 3.1.2-es pont)  

Gyermek I. korcsoportba lép a versenyző a 8. életévét betöltését követő naptári 

év január 1-jén.  

Gyermek II. korcsoportba lép a versenyző a 10. életévének betöltését követő 

naptári év január 1-jén.  

Serdülő korcsoportba lép a versenyző a 12. életévének betöltését követő naptári 

év január 1-jén. 



 Ifjúsági korcsoportba lép a versenyző a 14. életévének betöltését követő naptári 

év január 1-jén.  

Junior korcsoportba lép a versenyző a 16. életévének betöltését követő naptári 

év 1-jén.  

 

Minden korcsoportban külön fiú és leány kategória szerint lesz a kata 

versenyszám is lebonyolítva. Kérjük, a nevezésnél legyen tekintettel arra, hogy 

a kumite és kata korcsoport beosztás eltér! 

 

3.1.3 Az övfokozat szerinti indulás feltételei az MKSZ hivatalos versenyein  

- gyermek I, II és serdülő korcsoportban 9. kyu (knock down)  

- ifjúsági korcsoportban 8. kyu  

- junior korcsoportban 7. kyu  

 

MKSZ Knock-Down szabálykönyve szerint (5.2 pont - Általános szabályok) 

Felnőtt és junior korosztályban a verseny pontozásos rendszerben zajlik, míg 

gyermek, ifjúsági korosztály kata versenye pontozás nélküli, kieséses 

rendszerben.  

 

 

 

 

 

 

 

 



11. KÖTELEZŐ ÉS SZABADON VÁLASZTHATÓ KATA-K:  

MKSZ Knock-Down Szabálykönyv 5.4 pontja alapján - Utánpótlás kata 

verseny szabályai; 5.4.1 Indulás feltételei, kötelező és választható katak 

 

 

Felnőtt + utolsó éves junior 

Korcsoport 
Felnőtt 

"C" kat 

Felnőtt 

"B" kat 

Felnőtt 

"A" kat 

Rendszere Zászlós kieséses 
Zászlós kieséses/ 

Pontozásos 

Övfokozat 9-7 kyu 6-3 kyu 4. kyu 

Kötelező kata (1 

kör)* 
Pinan sono ichi Pinan sono san 

Tsuki no 

Geksai dai 

Yantsu 

Korcsoport Gyermek I Gyermek II Serdülő ifjúsági 
junior 

+ utolsó éves ifi 

Rendszere Zászlós kieséses 

Övfokozat 9. kyu 8. kyu 8. kyu 7. kyu 6. kyu 

Kötelező kata 

(1 kör) 

Taikyoku sono 

ichi 

Taikyoku sono 

san 

Pinan sono 

ichi 

Pinan sono 

san 

Tsuki no 

Geksai dai 

Yantsu 

Szabadon 

választható 

kata 

Taikyoku sono 

san  

Pinan sono ichi 

Pinan sono ichi 

Pinan sono ni 

Pinan sono san 

Pinan sono ni 

Pinan sono 

san 

Pinan sono 

yon 

Pinan sono go 

Pinan sono 

yon 

Pinan sono go 

Tsuki no 

Geksai dai 

Saifa 

Kanku 

Geksai sho 

Seinchin 



Kötelező kata (2 

kör)** 
  

Gekisai sho 

Saifa 

Szabadon 

választható kata 

("A" elődöntő) 

Pinan sono ni 

Pinan sono san 

Pinan sono yon 

Pinan sono go 

Pinan sono yon 

Pinan sono go  

Tsuki no 

Yantsu 

Geksai dai 

Kanku 

Seinchin 

Sushi ho 

Garyu 

Seipai 

Szabadon 

választható kata 

("A" döntő 

kör)*** 

  

Kanku 

Seinchin 

Sushi ho 

Garyu 

Seipai 

* ha 16 főnél többen indulnak, akkor az 1 kötelező kör katáit kell a bemérkőzéseknél használni 

** ha 8 főnél kevesebben indulnak akkor az első és második kötelező kör katái összevonásra 

kerülnek 

*** az elődöntőben választott kata nem választható 

 

 

12. Nevezési és indulási feltételek 

A mellékelt nevezési lapon történő nevezés a megadott határidőn belül.  

A nevezési lapok pontos kitöltése és hitelesítése (pecsét, aláírás)  

Érvényes diákigazolvány vagy személyi igazolvány bemutatása a helyszínen 

2021. évre befizetett éves szövetségi díj (Budo Pass-ban megjelölve)  

A Budo Pass-ban 6 hónapnál nem régebbi „VERSENYEZHET” sportorvosi 

bejegyzés  

Helyszíni orvosi vizsgálaton való megjelenés és alkalmasság  

2021. 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  

Kitöltött, aláírt COVID-nyilatkozat 

Beléptetéskor testhő-mérés lesz (pár másodperc - akinek magasabb a hője a 

megengedettnél, nem jöhet be a csarnokba – tehát egészséges gyerekeket kell 

hozni) 

Végig maszkban kell tartózkodni, csak a küzdelem/formagyakorlat bemutatása 

alatt lehet levenni 

Elkülönítve lesznek a csapatok a lelátókon 

A küzdőtéren csak a küzdők és az edzők – valamint felkészülők tartózkodhatnak 

(bírók, kisegítő személyzet mellett)/tatami 

Minden csapat MAXIMUM 2 edzőt és 2 kísérőt hozhat 

Mindenki a saját felelősségére indul a versenyen 

 

Nevezési díjak:  

A COVID helyzetre tekintettel nem kérünk nevezési díjat utalni, az egészséges 

gyermekeknek beléptetéskor az edzőik, egyösszegben, klubonként befizetik a 

nevezési díjakat – számla ellenében. Erre külön személyzetet fogunk biztosítani.  

A nevezési díj: 5000 Ft/fő/versenyszám (kata/kumite) 

Egy versenyző a kumite kategóriában egy féle szabályrendszerben indulhat 

(Knock-Down/testvédős). A kata opcionális, bármely kumite ágazatból 

indulhatnak.  

 

Helyszíni nevezés nincs, csak helyszíni fizetés!  

 



 

Nevezési cím:  

brezovais@gmail.com  

Információ: 20/9-248-263 Brezovai Sándor  

 

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

elküldeni. Késedelmes nevezést nem áll módunkban elfogadni!  

 

13. Nevezési határidő  

2021. március 1. 12:00 

.  

14. Díjazás  

Prémium minőségű díjat kapnak az első helyezettek, továbbá érem- és oklevél-, 

a további helyezettek érem- és oklevéldíjazásban részesülnek.  

A legharcosabb versenyzők külön díjakat kapnak. 

 

15. A verseny programja:  

07.00-10.00 mérlegelés, orvosi vizsgálat  

10.00-11.00 sorsolás, bírói értekezlet  

10.00 – kata selejtezők, döntők  

11.15-11.30 sorakozó  

11.35-11.55 ünnepélyes megnyitó, köszöntők  

12.00 – kumite selejtezők, elődöntők 5 küzdőtéren, vagy létszám függvényében 6 

esetleg 7 küzdőtéren 

16.30- középdöntők, döntők  

17.30- eredményhirdetés  

mailto:brezovais@gmail.com


 

Megjegyzés:  

A sorsolás igazságossága érdekében kérjük az előző diákolimpiai bajnokok, 

magyar bajnokok és helyezettek nevének megjelölését.  

A bejelentkezés szervezetten lesz bonyolítva, kérjük a résztvevőket, hogy 

fegyelmezett magatartásukkal és figyelmességükkel segítsék a verseny gyors és 

gördülékeny lebonyolítását! 

A COVID helyzetre való tekintettel minden csapat maximum 2 fő kísérővel 

érkezhet. Tehát szülőket nem tudunk beengedni, mivel KIZÁRÓLAG 

„ZÁRTKAPUS” rendezvény engedélyezett.  

Mindenkinek kötelező maszkban belépni, abban tartózkodni. Csak a küzdelem 

során vehető le, és a küzdelem után azonnal fel kell venni (kata versenyszámra 

ugyanez érvényes). 

 

16. Költségek  

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

költségeit a résztvevők fedezik.  

 

A verseny zártkapus rendezvény, tehát nincsen lehetőség belépőjegy váltására.  

 

 

 



 

 

Eredményes felkészülést kívánok minden versenyzőnek!  

Osu!  

Tisztelettel:  

 

 

 ________________________ 

 Shihan Brezovai Sándor 7. dan  

 HIKO Elnöke  

 MTKKSz Elnöke 

 Verseny rendezője  

 

 

Szentes, 2021. 02. 05.  


