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II. Kiskun Kupa 

Kiskunfélegyháza, 2018. február 17. 
gyermek, serdülő, ifjúsági, junior és felnőtt 

„A” „B” és „C” kategóriás nyílt, karatebajnokság 

 
 
 

Versenykiírás 
 

1. A verseny célja: 
- a kyokushin karate népszerűsítése, 
- a full kontakt karate klubok és a stílusszervezetek közötti barátság 

elmélyítése, az együttműködés elősegítése 
 

2. A verseny rendezője: 
Oyama Karate Kyokushin Hungary 
 

- Kyokushin Kumite S.E. Kiskunfélegyháza 
- Senpai Kurucz László, 1.dan                                                                                                    

(tel: 06-70/327-0417,  e-mail: kyokushinfelegyhaza@freemail.hu) 

- Kiskunhalasi Küzdő- és Szabadidősport Egyesület 
Sensei Horváth A. Lajos,  4. dan (tel: +36-70/339 2302) 

 
3. A verseny elnöke, és főbírája: 

- A versenybíróság elnöke: Shihan Borza József 
- A versenyfőbírája: Sensei Elhardt Péter 
-  

4. A verseny védnökei: 
- Shihan Furkó Kálmán, a magyar kyokushin karate megalapítója 
- Dr. Mészáros János, a Magyar Karate Szakszövetség elnöke, a MOB alelnöke 
- Csányi József, Kiskunfélegyháza Város Polgármestere 
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5. A verseny helye és időpontja: 

KÉSZ Aréna városi sportcsarnok, Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 35. 
2018. február 17.  

 
6. A verseny résztvevői:   Nyílt 

 
7. Versenyszámok: 

Gyermek II. fiú, lány: 

kyokushin kumite, kata. Kumite küzdőidő: 2+1 perc 

(súlycsoport-felezéssel, 9. kyu) 

Gyermek I. fiú, lány: 

kyokushin kumite, kata. Kumite küzdőidő: 2+1 perc 

(súlycsoport-felezéssel, 9. kyu) 

Serdülő fiú, lány: 

kyokushin kumite, kata.  Kumite küzdőidő: 2+1 perc 

(súlycsoport-harmadolással, 9. kyu) 

Ifjúsági fiú: 

kyokushin kumite, kata.  Kumite küzdőidő: 2+2+1 perc 

( 50, -60, +60 kg, 8. kyu) 

Ifjúsági lány: 

kyokushin kumite, kata. Kumite küzdőidő: 2+2+1 perc 

 (45, -55, + 55 kg, 8. kyu) 

Junior férfi: 

 kyokushin kumite, kata. Kumite küzdőidő: 2+2+2 perc 

 (60, 70, -80 kg, +80 6. kyu) 

Junior nő: 

kyokushin kumite, kata.  Kumite küzdőidő: 2+2+2 perc 

 (50, -60, +60 kg, 6. kyu) 
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Felnőtt férfi „C” 

kyokushin kumite.  Kumite küzdőidő: 2+2+2 perc 

 (70, -80, +80 kg, 10. kyu-7.kyu-ig) 

Felnőtt férfi „B” 

kyokushin kumite  Kumite küzdőidő: 2+2+2 perc 

(70, -80, +80 kg ,  6. kyu-1.kyu-ig) 

Felnőtt női „A” 

kyokushin kumite, kata. Kumite küzdőidő: 3+2+2 perc + mérleg + deszka + 
2 perc 

(55, -65, +65 kg, 6 kyu-tól) 

Felnőtt férfi „A” 

kyokushin kumite, kata. Kumite küzdőidő: 3+2+2 perc + mérleg + deszka + 
2 perc 

(70, -80, +80 kg , 6. kyu-tól) 

 

8. Versenyszabályok: 
- Az Oyama Karate Kyokushin Hungary verseny szabálykönyve szerint (knock-

down, kata). 
- Kata verseny szabályok, és a küzdőtér elrendezése mellékletben (6-8. oldal). 

 
9. Korcsoportok: 

Gyermek II. 2009-2008-ben születettek 

Gyermek I. 2007-2006-ben születettek 

Serdülő  2005-2004-ben születettek 

Ifjúsági  2003-2002-ben születettek 

Junior  2001-2000-ben születettek 

Felnőtt   1999 vagy korábban születettek 
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10.  Védőfelszerelések: 
 

Gyermek és serdülő kategóriákban: 
Lábszárvédő, fejvédő, kézvédő, fiúknál lágyékvédő, lányoknál mellvédő (nem 
takarhatja a gyomorszájat), fogvédő engedélyezett. 
 
Ifjúsági és junior kategóriákban: 
Lábszárvédő, fejvédő, fiúknál lágyékvédő, lányoknál mellvédő, fogvédő 
engedélyezett. 

Felnőtt kategória: 

„B” és „C” kategória: 
Fejvédő, lábszárvédő, fogvédő engedélyezett. Fejvédő „C” kategóriában kötelező! 
 
„A” kategória: 
 
Nőknél kötelező védőfelszerelés: kosaras mellvédő, fehér lábszárvédő. Fogvédő 
használata engedélyezett. 
 
Férfiaknál kötelező védőfelszerelés: lágyékvédő. Fogvédő használata 
engedélyezett. 
A védőfelszerelésekről a versenyzők maguk gondoskodnak. 

 

11.  Nevezés, és indulási feltételek: 

- 2.000 Ft két kategóriában ( kata és kumite is) indulás esetén: 3000 Ft 
- nevezési határidő: 2018. február 13. 
- nevezés: http://viadal.bodol.hu/ weboldalon történik 

- a nevezés a nevezési határidőn belül beérkezzen 

- 2018. évre érvényes Budo Pass, benne érvényes „versenyezhet” 

bejegyzés 

- sportorvosi és övfokozati bejegyzés 

- a helyszíni orvosi vizsgálaton való megjelenés és alkalmasság. 

- 2018. évre érvényes verseny engedély. 
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12. Díjazás: 

 

- I. hely kupa, érem, oklevél,    II. - III. hely érem, oklevél  

        „A” kategóriában + ajándékcsomagok 

 

„A” kategóriában nem lesz osztott harmadik hely! 

 

13. A verseny programja: 

8:00 – 9:00  Orvosi vizsgálat a kata versenyzőknek és sorsolás 

9:00 – 10:00 Kata verseny kezdete, utánpótlás versenyzőknek 
mérlegelés, orvosi vizsgálat (sorsolás pénteken este) 

10:00 – 11:00 Utánpótlás verseny kezdete, felnőtt versenyzőknek 
mérlegelés, orvosi vizsgálat (sorsolás pénteken este) 

11:00-   Utánpótlás középdöntők, felnőtt selejtezők 

 

13:00-   Ünnepélyes megnyitó, középdöntők 

14:00   „A” kategória legjobb négy töréstechnika 

15:00   „A” kategória döntőbejutás 

16:00   Döntők 

Kb. 17:00  Eredményhirdetés 

 

14. Költségek: 

A rendezéssel járó költségek a szervező sportegyesületet, a részvétellel járó 
költségek a résztvevőket terheli. 
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15. Szálláslehetőségek:  

- -KSZIK Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája Kollégiuma. Kiskunfélegyháza 
Kossuth u. 34 (Sportcsarnok mellett). Tel: 0676/461-153, titkarsag.kszi@gmail.com 

- Borostyán Panzió Kiskunfélegyháza Szőlő u. 1.  

- Tel: 0621/2525 200,foglalj+borostyanpanzio@gmail.com 

- Malom hotel Kiskunfélegyháza Szentesi út 23/a 

- Tel: +3676/ 560-668, info@malomhotel.hu 

- Oázis Panzió Kiskunfélegyháza Szegedi út 13. 

- Tel: +3676/ 461-427, oazisszallo@gmail.com 

 

16. Belépés díjtalan! 

 

Eredményes felkészülést kívánunk! 

 

Senpai Kurucz László  

Kyokushin Kumite S.E,  

Kiskunfélegyháza,  

Sensei Horváth A. Lajos 

Kiskunhalasi küzdő-és szabadidősport 

Egyesület, elnök 

 

OSU! 

2017. november  22. 

 

Mellékletek: 
Kata szabályok: 

mailto:titkarsag.kszi@gmail.com
mailto:foglalj+borostyanpanzio@gmail.com
mailto:info@malomhotel.hu
mailto:oazisszallo@gmail.com
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Gyermek I-II, serdülő korcsoport 

Kötelező kata: Taikyoku sono san, Pinan sono ichi 

Szabadon választható kata: Pinan sono ni, Pinan sono san, Pinan sono yon, pinan 
sono go 

Ifjúsági korcsoport 

Kötelező kata: Pinan sono ni, Pinan sono san, Pinan sono yon, Pinan sono go 

Szabadon választható kata: Tsuki no, Yantsu, Geksai dai 

Junior korcsoport 

Kötelező kata: Tsuki no, Yantsu, Geksai dai 

Szabadon választható kata: Kanku, Geksai sho, Seinchin, Tsuki no, Yantsu, Geksai 
dai 

Felnőtt korcsoport kötelező kata: Geksai dai, Geksai sho, Yantsu, Tsuki ni, Saiha 

Szabadon választható kata: Geksai dai, Geksai sho, Yantsu, Tsuki ni, Saiha, 
Seinchin, Sushiho, Seipai, Kanku, Garyu 

 

Kata versenyrendszer, bemutatási sorrend: 

A verseny 5 bírós, 4 oldalbíró, és 1 vezetőbíró lesz. 

A tájékoztató bíró / vagy a rendezőség által biztosított személy/ szólítja a soron 

következő két versenyzőt, akik bevonulnak, s a küzdőtéren kívül megjelölt helyen 

fudo dachiban megállnak. A vezető bíró felhívására köszönnek: „ Shomeni rei! 

Shushini rei! Otogani rei!”, majd a Nakai vezényszóra a szólított (aka) versenyző 

belép a küzdőtéren kijelölt helyre. 

A vezető bíró felszólítására /Kata!/, a versenyző bemondja a kata nevét! A vezető 

bíró a felnőtt versenyeken megszokott módon vezényli a kata megkezdését és 

befejezését. 

A „sagate” vezényszóra kilép a küzdőtérről kiinduló helyre és fudo dachiban 

megvárja az ellenfél kata gyakorlátának bemutatását. Amikor a másodikként 
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küzdőtérre lépő (shiro) versenyző a gyakorlatának befejezése után visszalépett a 

küzdőtéren kívüli kiinduló helyére, akkor a vezető bíró és az oldalbírók meghozzák a 

döntést. Vezényszóra a megfelelő színű zászló fellendítésével nyilvánítanak 

véleményt, melyik katát tartják jobbnak. Ezután a vezetőbíró a többség véleménye 

alapján eredményt hirdet. A döntés után a vezetőbíró felszólítására a versenyzők 

köszönnek, és elhagyják a tatamit. 

 
A kata verseny menete az indulók száma szerint: 
3 induló esetén: körmérkőzés 

- 1. fordulóban –teljes körben végig a kötelező katák 

- 2. fordulóban –teljes körben a szabadon választható katák 

Szabadon választható katákból egyet elég tudni minden korcsoportban. 

4 induló esetén:  

- 1. fordulóban –teljes körben végig a kötelező katák 

- 2. fordulóban –teljes körben a szabadon választható katák 

A szabadon választható katákból egyet elég tudni, kivéve junioroknak és a 

felnőtteknek, nekik 2 szabadon választható katát kell bemutatni. 

5-7 induló esetén: négy közé bemérkőzéssel jutnak a versenyzők, 3. hely 

eldöntéssel. 

- 1. fordulóban –teljes körben végig a kötelező katák 

- 2. fordulóban –teljes körben a szabadon választható katák 

A szabadon választható katákból egyet elég tudni, kivéve junior, felnőtt 

korosztályban, itt 2 szabadon választható katát kell bemutatni. 

8 vagy több induló esetén: kieséses rendszer, osztott harmadik hely 

- 1. fordulóban –teljes körben végig a kötelező katák 

- 2. 3. fordulóban –teljes körben a szabadon választható katák 

A szabadon választható katákból egyet elég tudni, kivéve junior felnőtt korosztálynak, 

itt 2 szabadon választható katát kell tudni. 
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