MKSZ 2018. ÉVI KNOCK-DOWN MAGYAR BAJNOKSÁG
VERSENYKIÍRÁS
Répcelak, 2018. március 16.
1. A verseny célja
- a Knock-Down karate népszerűsítése,
- a Knock-Down karate klubok és szervezetek közötti barátság elmélyítése,
- magyar bajnoki címek eldöntése,
- válogatás a nemzetközi versenyekre (Shinkyokushin EB, KWU EB)
- minősítési pontok szerzése.
2. A verseny rendezője
A Magyar Karate Szakszövetség és a Magyar Kyokushin Karate Szervezet megbízásából a
Répcelaki Rakurai Karate Egyesület (Shihan Dr. Bogdán Olivér, tel: +36209561884).
Társszervező a Castrum Sc (Sensei Pantelics Péter) és a Veszprémi FITT SE (Sensei
Móninger László).
3. A verseny helye és időpontja:
Répce Sportcsarnok, (9653, Répcelak, Arany János u. 9.)
2018. március 16. péntek 14.00 óra
4. A verseny résztvevői
A Magyar Karate Szakszövetség által nyilvántartott egyesületek 2018-ban regisztrált
versenyzői.
5. Versenyszámok
 Egyéni Knock Down Kyokushin Karate Kumite, Felnőtt Férfi-Női
 Egyéni Kyokushin Karate Kata, Felnőtt Férfi-Női
6. 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.
Törés nincs!
Selejtező körökben a küzdőidő 3 perc, 2 perc, mérlegelés, +2 perc. A negyeddöntőktől 3 perc,
2 perc, 2 perc, mérlegelés, +2 perc.
Kata: az MKSZ szabálykönyve alapján.
7. Korcsoportok, súlycsoportok és minimum övfokozatok:
Korcsoport: Felnőtt férfi és nő: az 1999-ben és korábban születettek.
Kata versenyszámban 2000-ben születettek is indulhatnak.
Súlycsoportok egyéni Knock Down Kyokushin Karate Kumite kategóriában:
Férfi: -64,9 kg, 65,0-74,9 kg, 75,0-84,9 kg, 85,0-94,9 kg, +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!
8. A versenybíróság elnöke:
A verseny főbírája:

Shihan Borza József 6. dan, az OKKH elnöke
Shihan Schwarcz Róbert 5. dan, az MKKSZ Bírói Bizottságának
tagja

9. Díszvendégek:

Dr. Mészáros János, a Magyar Karate Szakszövetség elnöke
Shihan Furkó Kálmán, a magyar Kyokushin Karate megalapítója
Sensei Dr. Szepesi Csenge Világbajnok

10. 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.
11. Nevezési és indulási feltételek











2018. 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 http://karate.main1.hu/index.php felületen történnek.
Minden klub/egyesület a felületen tud igényelni belépési azonosítót, mely megléte esetén
lehet felrögzíteni a nevezéseket.
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!
12. Nevezési határidő:
2018. március 10. Szombat 24:00 óra.

A nevezések mivel online történnek, nem áll módunkban késedelmes nevezések
feldolgozására! Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!
13. Díjazás
Az első, második és két harmadik helyezett serleg, érem, oklevél díjazásban, a legjobb női és
férfi versenyző különdíjban részesül.
14. Program:
2018. március 15. (csütörtök)
16.00-19.00 Mérlegelés (a Sportcsarnokban)
2018. március 16. (péntek)
08.00-09.00 Mérlegelés, orvosi vizsgálat a kataversenyzők számára
08.00-11.00 Mérlegelés, orvosi vizsgálat a kumite versenyzők számára
09.00-10.00 Bírói értekezlet, sorsolás
10.00-11.30 Formagyakorlatok
12.00-13.30 Kyokushin kumite selejtezők
14.00-14:30 Ünnepélyes megnyitó (bevonulás, köszöntőbeszédek, eskütétel, kivonulás)
A kataverseny győzteseinek bemutatója
14:30-16:30 Kyokushin kumite negyeddöntők, elődöntők
16:30-17:30 Kyokushin kumite döntők
18.00-18:30 Eredményhirdetés
19:00
Versenyzárás
15. 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 1.500 Ft/fő, diákigazolvánnyal: 500 Ft/fő, 10 év
alatt ingyenes. A belépőjegyek egész napra érvényesek!
16. Egyéb
A KWU hazai vezetőségével egyeztetve, felhívom minden vezető figyelmét, hogy a Magyar
Bajnokság kvalifikációs verseny a 2018-ban zajló KWU rendezvényekre! Aki nem vesz részt
rajta, nem indulhat KWU versenyeken!

Eredményes felkészülést kívánok minden versenyzőnek!
Hajdúszoboszló, 2018. március 2.
Osu!
Shihan Szabó Tamás 5. Dan
elnök
Magyar Kyokushin Karate Szervezet

