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Magyar Karate Szakszövetség

Utánpótlás Össz-Knockdown Magyar Bajnokság
– XXI. BUSHIDO KUPA –
Gyermek, serdülő, ifjúsági, junior karate verseny

1. A verseny célja:

A MKSz Utánpótlás Magyar Bajnoki címek eldöntése.
Versenylehetőséget biztosítani a Knockdown karate-t gyakorló
gyermek, serdülő, ifjúsági, junior versenyzőknek.
Elmélyíteni a sportbarátságokat Szövetségen belül.
Szorosabb kapcsolatot építeni más szövetségek és stílusok képviselőivel.
Új szervezési és lebonyolítási rendszer tesztelése

2. A verseny rendezője:

Magyar Shidokan Karate Szövetség és a BUSHIDO Sportegyesület

3. A verseny ideje:

2018. október 13. (szombat) 12 óra

4. A verseny helye:

Pestszentimrei Sportkastély (Budapest XVIII, Kisfaludy u. 33/c.)

A verseny díszvendégei:

Dr. Lávai Zoltán, a XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre alpolgármestere,
Dr. Mészáros János, a Magyar Karate Szakszövetség elnöke,
illetve azon Magyarországon működő nemzetközi szervezetek vezetői,
képviselői akik elfogadják meghívásunkat.

5. A verseny résztvevői:

A Magyar Karate Szakszövetség Knock-down Karate szövetségei, klubjai és
meghívott klubok versenyzői.

6. Versenyszabályok:

A Magyar Karate Szakszövetség knock-down versenyszabálykönyve szerint,
mind a kettő szabályrendszerben. (Hagyományos és Mellkasvédős rendszerben)

7. Versenyszámok:
Hagyományos rendszerben

Gyermek III – U8 kategória 2010-2011:
Fiúk:
-25 kg, -30 kg, -35 kg, +35 kg.
Lányok:
-20 kg, -25 kg, -30 kg, +30 kg.
Gyermek II – U10 kategória 2008-2009:
Fiúk:
-30 kg, -35 kg, -40 kg, +40 kg.
Lányok:
-25 kg, -30 kg, -35 kg, +35 kg.
Gyermek I – U12 kategória 2006-2007:
Fiúk:
-40 kg, -45 kg, -50 kg, +50 kg.
Lányok:
-35 kg, -40 kg, -45 kg, +45 kg.

Serdülő – U14 kategória 2004-2005:
Fiúk:
-45 kg, -55 kg, -65 kg, +65 kg.
Lányok:
-40 kg, -45 kg, -55 kg, +55 kg.
Ifjúsági – U16 kategória 2002-2003:
Fiúk:
-60 kg, -70 kg, -80 kg, +80 kg.
Lányok:
-50 kg, -60 kg, +60 kg.
Junior – U18 kategória 2000-2001:
Fiúk:
-65 kg, -75 kg, -85 kg, +85 kg.
Lányok:
-55 kg, -65 kg, +65 kg.
Mellkasvédős csoport

Gyermek II – U10 kategória 2008-2009:
Fiúk:
-32 kg, -39 kg, +39 kg.
Lányok:
-32 kg, +32 kg.
Gyermek I – U12 kategória 2006-2007:
Fiúk:
-40 kg, -52 kg, +52 kg.
Lányok:
-35 kg, -42 kg, +42 kg.
Serdülő – U14 kategória 2004-2005:
Fiúk:
-42 kg, -52 kg, -62 kg, +62 kg.
Lányok:
-45 kg, -55 kg, +55 kg.

8. Korcsoportok:

Gyermek III – U8
Gyermek II – U10
Gyermek I – U12
Serdülő – U14
Ifjúsági – U16
Junior – U18

9. A versenybíróság elnöke:

Shihan Borza József 6. dan

A verseny főbírái:

09-10-ban születettek,
07-08-ben születettek,
05-06-ben születettek,
03-04-ben születettek,
01-02-ban születettek,
99-00-ban születettek,

10. kyu.
9. kyu.
9. kyu.
9. kyu.
8. kyu.
7. kyu.

Shihan Horváth János 6. dan,
Shihan Dr. Csizmadia Zsolt 5. dan

A verseny bírái:

A Magyar Shidokan Karate Szövetség és a meghívott bírók.

10. A nevezés határideje:

2018. október 01-ig a www.shidokan.eu weboldalon!
Kérlek, tartsd magad a határidőhöz a szervezés miatt!!

A nevezés díja:

3.000,- Ft / fő. – Nevezési díjat a benevezett versenyzők után kell megfizetni!

11. A verseny programja:

08:00 – 09:30
08:30 – 09:30
10:00 – től
12:00 – től
17:00 órakor

12. Részvételi feltételek:

nevezés a nevezési határidőn belül, 2018. évre érvényes Budo Pass,
MKSZ regisztrációs kártyával, orvosi bejegyzéssel,
érvényes övfokozati és VERSENYEZHET/ALKALMAS

13. Díjazás:

I. helyezett:
II-III. helyezett:

14. A belépő díja:

Klubonként 1 fő kísérő, illetve minden 10 versenyzőt meghaladva +1 fő
díjmentesen beléphet.
a többieknek 3.000,-Ft/fő (18 évestől) 1.500,-Ft/fő (10 évestől)

regisztráció, kontrollmérlegelés,
bírói értekezlet, sorsolások véglegesítése
versenykezdés
ünnepélyes megnyitó,
utolsó eredményhirdetés

kupa, érem, oklevél díjazásban részesül.
érem, oklevél díjazásban részesül.

Nagyon fontos!
EGY VERSENYZŐ CSAK (!) AZ EGYIK SZABÁLYRENDSZERBEN INDULHAT!
A sorsolás pénteken lesz, utána már módosításra nincs lehetőség, tehát kérek minden klubvezetőt, a pontos
évszámot és súlyt megadni a nevezési oldalon!
Aki felfelé átesik, a súlyhatáron nem indulhat a versenyen, aki lefelé, a súlycsoport minimumával vesz részt!
Összevonás a nevezések függvényében lehetséges!
A benevezés után a távolmaradást csak érvényes orvosi igazolással fogadjuk el, különben a nevezési díjat BE
KELL fizetni! Helyszíni nevezés NINCS!
Mérlegelés: a mérlegelést a klubok otthon végzik el, és feltöltik a súlyokat az online nevezési rendszerbe. A
verseny napján a nevezési súlyt tartani kell a versenyzőnek (1 kg eltérés lehetséges). A versenyen csak kontroll
mérlegelések lehetnek több csapatból, melyet a főbíró rendelhet el. Súly eltérés esetén a versenyző kizárásra
kerülhet!!
Orvosi vizsgálat: Az orvosi vizsgálat megfelelő dokumentációk benyújtásával otthon is elvégezhető. Az orvosi
vizsgálat eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni az orvos/háziorvos és klubvezető együttes aláírásával a
versenyt megelőző 48 órán belül. Azok a csapatot, akik otthon NEM végzik el az orvosi vizsgálatot, 4.000 Ft
nevezési díjat fizetnek fejenként. A nagyobb csapatok így jelentős költséget tudnak megtakarítani.
Igazolás: Mivel kiderült, hogy a verseny időpontja „munkanap”, így az összes résztvevő gyereknek én adok
igazolást az iskolai távolmaradásról!!
Megértését mindenkinek köszönöm.

Budapest, 2018. szeptember 01.

Eredményes felkészülést, jó versenyzést kívánok!
OSU!

Shihan Kiss Attila 6. dan
BUSHIDO Sportegyesület
elnöke

VERSENYISMERTETŐ
A mérkőzések ideje a „hagyományos” rendszerben:

 gyerek: 1 perc döntetlen esetén fél perc
 serdülő: 1,5 perc döntetlen esetén 1 perc
 ifjúsági: 2 perc döntetlen esetén 1 perc – mérlegelés – döntetlen esetén 1 perc
 junior: 2 perc döntetlen esetén 2 perc – mérlegelés – döntetlen esetén 1 perc
Gyerek, serdülő, ifjúsági, junior: Test, comb KO engedélyezett, fej KO TILOS!

A mérkőzések ideje a „mellkasvédős” rendszerben:
 gyerek: 2 perc döntetlen esetén 1 perc
 serdülő: 2 perc döntetlen esetén 1 perc
Gyerek, serdülő: Test, comb és fej KO TILOS!

Kötelező védőfelszerelések


gyermekek részére: (Hagyományos rendszer):

(Mellkasvédős rendszer):


serdülők részére:

(Hagyományos rendszer):

(Mellkasvédős rendszer):

lábszárvédő, altestvédő, fejvédő, zsákoló kesztyű
(az 5 ujjas változat nem megengedett!),
lányok részére kosaras mellvédő
lábszárvédő, altestvédő, fejvédő,
seikenvédő, mellkasvédő
lábszárvédő, altestvédő, fejvédő, zsákoló kesztyű
(az 5 ujjas változat nem megengedett!),
lányok részére kosaras mellvédő
lábszárvédő, altestvédő, fejvédő, mellkasvédő



ifjúságiak részére:

(Hagyományos rendszer):

lábszárvédő, altestvédő, fejvédő, zsákoló kesztyű
(az 5 ujjas változat nem megengedett!),
lányok részére kosaras mellvédő



juniorok részére:

(Hagyományos rendszer):

lábszárvédő, altestvédő
lányok részére kosaras mellvédő

A védőfelszerelésekről mindenki egyénileg gondoskodjon!!!
Fogvédő:

Használata minden kor és nem csoportban engedélyezett, de nem kötelező.
Megjegyzés: bandázs / fásli /, ragtapasz, ill. egyéb védőfelszerelés nem engedélyezett, csak orvosi engedéllyel a

második küzdelemtől.

