International Hungarian Open 2018.10.06-07.
Szentes,
2018. október 06-07.
1.

A Verseny célja
–
–
–
–
–
–
–

2.

a Kyokushin Karate népszerűsítése Magyarországon
a küzdősportok és a harcművészetek népszerűsítése Magyarországon
a nemzetközi Knock-Down irányzatok és stílusok közötti barátság elmélyítése
más stílusok és irányzatok közötti barátság elmélyítése
a nemzetközi címek eldöntése
a felkészülés elősegítése a nemzetközi világversenyekre
minősítési pontok szerzése

A Verseny rendezője
A Szentesi TC Sportegyesülete.

3.

A Verseny helye és ideje
2018. október 07. Vasárnap, 10.00 óra
Cím: 6600. Szentes, Jövendő utca 1. (Dr. Papp László Városi Sportcsarnok)

4.

A Verseny résztvevői
–
–
–

5.

A Versenyszámok
–
–
–

6.

A 2018-ban MKSZ által regisztrált magyar Kyokushin Karate, Ashihara Karate,
Shidokan Karate egyesületek, azok bírói, edzői, versenyzői.
A nemzetközi Kyokushin Karate, Ashihara Karate, Shidokan Karate
Világszervezetekben nyilvántartott klubok, versenyzők, edzők, bírók.
A verseny nyitott minden más nyilvántartott küzdősport és harcművészeti irányzat
számára is, akik ismerik és elfogadják a Kyokushin Karate és a Shidokan Karate
verseny szabályzatát. (pl: Kick-Box, Thai-Box, ZBK Kempo, Kurayfat Kempo,
MMA, Pankráció, Shindokai, egyéb Karate irányzatok, stb.)

Egyéni Kyokushin Karate küzdelem (kumite) férfi-női Felnőtt “A” illetve “B”,
Senior, Masters, Legends valamint Junior fiú-lány kategóriában.
Egyéni Kyokushin Karate formagyakorlat (kata), Felnőtt férfi-női kategóriában.
Egyéni Shidokan Karate küzdelem (kumite) Felnőtt férfi-női kategóriában.

A Versenyszabályok
Kyokushin Kumite:

a 2014-ben elfogadott MKSZ Knock-Down szabálykönyve
alapján azzal a kiegészítéssel, hogy az a versenyző, aki olyan
szabálytalan technikát alkalmaz, amely következtében az
ellenfelét az orvos nem engedi tovább küzdeni, az leléptetésre
kerül.

Törés (Tameshiwari): A felnőtt férfi-női „A” kategória legjobb 4 közé jutott
versenyzőinek kötelezően van deszka törés. Amennyiben a
versenyző nem vállalja illetve nem tudja eltörni a minimum
törés mennyiséget Seiken, Shuto, Hiji és/vagy Kakato törés
nemekből, abban az esetben ez a versenyző leléptetésre kerül.
Felnőtt „B”, Senior, Masters, Legends, Junior, Shidokan és
Kata kategóriákban nincsen deszka törés.
Shidokan Kumite:

–
–
–
–
–
–
–
–
*

A Magyar Shidokan Karate Szövetség versenykönyve alapján
félprofi küzdőrendszerben. A 3 perc, 2 perc küzdőidő puszta
kezes Shidokan karate rendszerben zajlik. A mérlegelés utáni
2 perc hosszabbítás 10 OZ-s boxkesztyű viselésével Shidokan
Box (fejütéses) rendszerben zajlik, gyakorlatilag kick-box
rendszerben.

Felnőtt férfi-női „A” kategóriában a selejtező körökben 3 perc, 2 perc, mérlegelés,
2 perc.
Az elődöntőktől 3 perc, 2 perc, mérlegelés, deszka törés eredménye, 2 perc.
Felnőtt férfi-női Shidokan kategóriában 3 perc, 2 perc, mérlegelés, 2 perc.
Felnőtt férfi-női „B” kategóriában 2 perc, 2 perc, mérlegelés, 2 perc.
Senior férfi-női kategóriában 2 perc, 2 perc, mérlegelés, 2 perc.
Masters férfi-női kategóriában 2 perc, 2 perc, mérlegelés, 2 perc.
Legends férfi-női kategóriában 2 perc, 2 perc, mérlegelés, 2 perc.
Junior fiú-lány kategóriában 2 perc, 2 perc, mérlegelés, 2 perc.
Mérlegelésnél a férfiaknál az 5,0 kg-mal könnyebb, a nőknél pedig a 3,0 kg-mal
könnyebb versenyző jut tovább automatikusan.

Kata versenyszabályok: az MKSZ szabálykönyve alapján.
7.

A Korcsoportok, minimum övfokozatok
–
–
–
–
–
–
–
–

Felnőtt férfi-női „A” kategória (első osztály): az 1999-ben és korábban születettek.
A minimum övfokozat 4.kyu.
Felnőtt férfi-női „B” kategória (másod osztály): az 1999-ben és korábban
születettek. A minimum övfokozat 10. kyu és a maximum övfokozat 5. kyu.
Felnőtt Shidokan (Freestyle) kategória: az 1999-ben és korábban születettek. A
minimum övfokozat 10.kyu
Senior férfi-női kategória: az 1983 és 1976 között születettek. A minimum
övfokozat 10. kyu.
Masters férfi-női kategória: az 1975 és 1969 között születettek. A minimum
övfokozat 10. kyu.
Legends férfi-női kategória: az 1968 és 1959 között születettek. A minimum
övfokozat 10. kyu.
Junior fiú-lány kategória: a 2000-2001-2002 között születettek. A minimum
övfokozat 10. kyu.
Kata versenyszámban a 2000-ben és korábban születettek. A minimum övfokozat 4.
kyu.

8.

A Súlycsoportok
–

Felnőtt férfi-női „A” kategória (felnőtt első osztály)
Férfi: -70 kg, -80 kg, -90 kg, +90 kg
Női: -55 kg, -65 kg, +65 kg

–

Felnőtt férfi-női „B” kategória (felnőtt másod osztály)
Férfi: -70 kg, -80 kg, -90 kg, +90 kg
Női: – 60 kg, +60 kg

–

Felnőtt férfi-női Shidokan kategória (felnőtt Freestyle kategória)
Férfi: -70 kg, -80 kg, -90 kg, +90 kg
Női: -60 kg, +60 kg

–

Senior férfi-női kategória (35-42 éves korosztály)
Férfi: -80 kg, -90 kg, +90 kg
Női: -60 kg, +60 kg

–

Masters férfi-női kategória (43-49 éves korosztály)
Férfi: -80 kg, -90 kg, +90 kg
Női: -60 kg, +60 kg

–

Legends férfi-női kategória (50-59 éves korosztály)
Férfi: -80 kg, -90 kg, +90 kg
Női: -60 kg, +60 kg

–

Junior fiú-lány kategória (16-18 éves korosztály)
Fiú: -70 kg, -80 kg, +80 kg
Lány: -55 kg, -60 kg, +60 kg

–

Kyokushin Kata versenyszámban nincsen súlycsoport! Feltétel a minimum 4.kyu
övfokozat!

Az 2000-ben és korábban születettek nevezhetnek! Pontozásos rendszer.
Férfi: open kategória
Női: open kategória
–
–

A selejtező körökben az alábbi 5 kötelező kata: TSUKI NO KATA, GEKISAI DAI,
SAIFA, , GEKISAI SHO, YANTSU.
A Nyolcaddöntőktől az 5 szabadon választható kata: GARYU, SEIPAI,
KANKUDAI, SEIENCHIN, SUSHIHO.

Megjegyzés:
– Az I. International Kyokushin Karate Hungarian Open elnevezésű versenyen
mindenki a saját felelősségére indul el. Bárminemű sérülésért a verseny rendezőjét
felelősség nem terheli. Junior korú versenyzők kizárólag szülői engedéllyel
vehetnek részt a versenyen, a szülőknek a beleegyezésüket írásban kell adniuk,
igazolniuk a verseny napjáig.
– Küzdelem nélkül senki nem nyerhet Hungarian Open nemzetközi bajnokságot!

9.

A Bírói Testület
A versenybíróság elnöke:

Shihan Somogyi Zsolt

Global Kyokushin
Federation

A Kata Főbírája:

Shihan Horváth János

Honkyokushin International

A Kumite Főbírái:

Shihan Gyarmati Imre
Shihan Szabó Tamás
Shihan Kern Róbert

IKO Matsushima
WKO Shinkyokushin
Kyokushin World
Federation

Shihan Kiss Attila

Shidokan Karate
Association

A Shidokan Kumite
Főbírája:

10.

A Díszvendégek
Shihan Dr. Mészáros János
Shihan Furkó Kálmán
Shihan Borza József
Sensei Bódi István
Shihan Brezovai Sándor

11.

a Magyar Karate Szakszövetség Elnöke
a Magyar Kyokushin Karate Stílusának Megalapítója
3-szoros IBUSZ OYAMA KUPA Győztes
Magyarország első Európa Bajnoka
3-szoros Szolnok Kupa Győztes, 1990-ben Oyama Sosai
Uchi-Deshije 1991-ben az 5. Súlycsoport Nélküli
Világbajnokság top 32-be jutott versenyzője.

A Kötelező Védőfelszerelések
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Felnőtt Férfi „A” kategóriában herevédő. A fogvédő használata javasolt!
Felnőtt Női „A” kategóriában kosaras mellvédő, lábszárvédő, altestvédő. A fogvédő
használata javasolt!
Felnőtt Férfi „B” kategóriában herevédő, lábszárvédő. A fogvédő és a fejvédő
használata javasolt!
Felnőtt Női „B” kategóriában kosaras mellvédő, lábszárvédő, altestvédő. A fogvédő
és a fejvédő használata javasolt!
Felnőtt Férfi Shidokan kategóriában herevédő. A fogvédő használata kötelező!
Hosszabbítás esetén 10 OZ-s boxkesztyű.
Felnőtt Női Shidokan kategóriában kosaras mellvédő, lábszárvédő, altestvédő. A
fogvédő használata kötelező! Hosszabbítás esetén 10 OZ-s boxkesztyű.
Senior Férfi kategóriában herevédő, lábszárvédő, zsákütő kesztyű. A fogvédő és a
fejvédő használata javasolt!
Senior Női kategóriában kosaras mellvédő, lábszárvédő, altestvédő, zsákütő
kesztyű.
A fogvédő és a fejvédő használata javasolt!
Masters Férfi kategóriában herevédő, lábszárvédő, zsákütő kesztyű. A fogvédő és a
fejvédő használata javasolt!
Masters Női kategóriában kosaras mellvédő, lábszárvédő, altestvédő, zsákütő
kesztyű.
A fogvédő és a fejvédő használata javasolt!
Legends Férfi kategóriában herevédő, lábszárvédő, zsákütő kesztyű. A fogvédő és
a fejvédő használata javasolt!

–
–
–

*
*
*
*
12.

Minden női versenyzőnek kötelezően kell az altestvédő! Egy női versenyző sem
küzdhet a bajnokságon az altestvédő viselete nélkül!
Minden férfi versenyzőnek kötelezően kell a herevédő! Egy férfi versenyző sem
küzdhet a bajnokságon a herevédő viselete nélkül!
Egyes kategóriákban a fejvédő nélkülözése komoly sérülést vonhat maga után!
A védőfelszerelésekről a versenyzők saját maguk gondoskodnak!

A Nevezési és indulási feltételek
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

13.

Legends Női kategóriában kosaras mellvédő, lábszárvédő, altestvédő, zsákütő
kesztyű.
A fogvédő és a fejvédő használata javasolt!
Junior Fiú kategóriában herevédő, lábszárvédő. A fogvédő és a fejvédő használata
javasolt!
Junior Lány kategóriában kosaras mellvédő, lábszárvédő, altestvédő. A fogvédő és
a fejvédő használata javasolt!

A 2018. évre befizetett éves szövetségi díj (saját sport szervezetben)
Egy évnél nem régebbi „Versenyezhet” sportorvosi bejegyzés
Helyszíni orvosi vizsgálaton való megjelenés és alkalmasság
A korcsoportnak megfelelő övfokozat
Eltiltás alatt nem állhat a versenyző
Fél évnél nem korábban elszenvedett “fej KO.” bejegyzés
Nevezés megtörténte a nevezési határidőn belül
A nevezési díj befizetése
Sportbiztosítás
Junior korú versenyzőktől szülői beleegyezés nyilatkozat
A Nők részéről nyilatkozat, hogy tudomásuk szerint nem terhesek
Minden résztvevő nyilatkozata, hogy tudomásuk szerint nem rendelkeznek súlyos
(a versenyzéstől eltiltó, kizáró) betegséggel.
Minden résztvevő nyilatkozata, hogy saját felelősségére vesznek részt ezen a
versenyen

A nevezés
A
nevezéseket
a kyokushin.hungarian.open@gmail.com vagy
a
szentesitc@citromail.hu e-mail címre kell elküldeni. A verseny rendezője minden
esetben egy válasz e-mailben visszaigazolja a beérkezett nevezéseket. Amennyiben ez
nem történne meg, úgy a kellemetlenség elkerülése végett telefonáljon a 06 20 426 44
93-as telefonszámra.
Nevezési díjak:
5.000.- HUF / fő
A nevezési díjat előre utalással bankszámlán vagy készpénzben a verseny napján lehet
rendezni. Helyszíni nevezés nincsen, csak helyszíni fizetés létezik!
–
–

Egy versenyző akár két kategóriában is nevezhet (Kyokushin Kumite + Kyokushin
Kata / vagy Kyokushin Kumite + Shidokan Kumite /vagy Kyokushin Kata +
Shidokan Kumite)
Egy versenyző akár három kategóriában is nevezhet (Kyokushin Kumite +
Kyokushin Kata + Shidokan Kumite)

14.

A Nevezési határidő
2018. szeptember 07.
Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

15.

A Díjazás
Az első, a második és a két harmadik helyezett trófea, érem, oklevél díjazásban
részesülnek.
Az 5-8. helyezettek a felnőtt férfi-női “A” kategóriában serleg (32 cm) és oklevél
díjazásban részesülnek.
A trófeák 80-110 cm nagyságúak minden kategóriában, nemtől és kategóriától
függetlenül.
Minden Férfi és Női versenyző közül külön díjazva lesz a legtechnikásabb, a
legharcosabb és a legjobb törő versenyző.

16.

A Költségek
–
–
–
–
–
–
–
–
–

17.

A verseny rendezési költségeit a rendezők, míg a nevezés, az utazás, a szálloda és a
védőfelszerelés költségeit a résztvevők fedezik.
A verseny ideje alatt a helyszínen jól felkészült orvosi stáb fog jelen lenni,
küzdőterenként 1-1 páros. A helyszínen egy mentőautó is biztosítva lesz.
Klubonként 1 fő edző belépése ingyenes.
Klubonként két fő edző ingyenes beléptetése már nem lehetséges.
A nézők, a segítők, a rokonok és a kísérők a helyszínen tudnak belépőjegyet váltani
3.000.- HUF (azaz háromezer forint) ellenében.
A versenyzők természetesen ingyen mozoghatnak ki – és be a rendezvény területén.
A belépőjegyek egész napra érvényesek.
A Sayonara Partyn csak 18 éven felüli személyek tartózkodhatnak.
A Sayonara Party minden vezetőnek, klubonként 1 fő edzőnek és minden bírónak
díjtalan! Mindenki másnak 3.000.- HUF/fő a Sayonara Party jegye.

A Program
–

2018.október 06. (szombat):
12:00-20:00
20:00-22:00
22:00-00:00
22:00-00:00

–

Kötelező mérlegelés és orvosi vizsgálat a Dr.Papp László
Sportcsarnokban
Bírói szeminárium
Welcome Party a vezetőknek, az edzőknek és a bíróknak
Sorsolás

2018.október 07. (vasárnap):
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-12:00
12:00-16:00
16:00-17:00

Bírói értekezlet
Ünnepélyes Megnyitó, Bevonulás, Kivonulás
Formagyakorlat Kata selejtezők, negyeddöntők, döntők
Küzdelem Kumite selejtezők, negyeddöntők
Felnőtt férfi-női “A” kategóriák legjobb 4 közé jutott versenyzőinek
törése

17:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
22:00-04:00
18.

Kumite elődöntők
Győztes Formagyakorlatok bemutatása, Kumite döntők
Eredmény hirdetés, verseny zárása
Sayonara Party

Egyéb, Felhívás
Felhívom minden vezető és versenyző figyelmét, hogy a lejárt sportorvosi alkalmassági,
a helyszínen nem megfelelő orvosi alkalmasság, a tagsági igazolás hiánya, a különböző
nyilatkozatok kitöltésének hiánya esetén a benevezett versenyző nem indulhat el a
bajnokságon!
Óvás az MKSZ versenykönyvének 2.2.6. pontja alapján. Óvás esetén a versenybíróság
elnökét kell keresni. Sikeres óvás esetén az óvás díja visszajár (10.000.- HUF).
A Sayonara Partyn korlátlan étel és ital fogyasztás, partyfotós, hangulatfelelős
és lemezlovas is garantálva lesz. Kérjük, legyenek szívesek módjával betartani az ennek
megfelelő küllemi és jellembeli magatartásformákat.
A Sayonara Partyn okozott esetleges károkért mindenki saját maga felel. A rendező nem
kezeskedik senkiért sem, a rendező nem téríti meg más után az esetleges anyagi károkat.
Kérem, ezeket feltétlen vegyék figyelembe!

19.

Szállás, Étkezés
Szállást és étkezést kedvező árakon tudnak lefoglalni/ igényelni a rendezőtől
(elérhetőségek a következő pontban vannak megadva). Kérjük, legyenek szívesek emailben feltüntetni a szállás és/vagy étkezési igényeket.
A szállásfoglalás határideje is 2018. szeptember 07.

20.

Elérhetőség, Telefon
e-mail:
telefon:
web:
közösségi
média:

kyokushin.hungarian.open@gmail.com vagy
szentesitc@citromail.hu
06 20 426 44 93
www.kyokushinhungarianopen.hu (júliustól)
www.facebook.com/kyokushin.hungarian.open (like)

Eredményes felkészülést kívánok minden versenyzőnek!
Osu!
Szentesi Küzdősport Klub
Szentesi TC Sportegyesülete

A mérkőzések ideje:
Felnőtt férfi Shidokan karate: 3 perc, döntetlen esetén 2 perc, döntetlen esetén mérlegelés, ha
nincs különbség még 2 perc Shidokan-boksz szabályok szerint (10 OZ kesztyű)
Felnőtt: Minden szabályos testfelületen a KO engedélyezett!
Felnőtt férfi-női korosztályokban – Shidokan karate és shidokan-box szabályrendszerben –
engedélyezett az 3 mp fogás technikával, illetve esetleges földre kerülés után újabb 5mp
földharc (fojtás, kar- és lábfeszítés) lehetséges!
Tiltott technikák:
– tilos a fej és a nyak támadása bármilyen kéztechnikával (kesztyű nélkül),
– tilos az ellenfelet nyitott vagy zárt kézzel nyomni, lökni,
– tilos a lágyék támadása,
– tilos a gerinc támadása,
– tilos a hát támadása könyökkel,
– tilos a földre került ellenfelet kontakttal (ütni-rúgni) támadni,
– tilos fejjel támadni,
– tilos a földről támadást indítani,
– tilos a szükségtelen ismételt földre esés,
– tilos a gyakori kilépés (a tatamin), tilos a térdek támadása, ha a láb a földön van.

