Oyama Kupa Országos Bajnokság
Versenykiírás
Szarvas, 2019. Február 02.

1. A Verseny célja
- a Kyokushin Karate népszerűsítése Magyarországon
- a küzdősportok és a harcművészetek népszerűsítése Magyarországon
- más stílusok és irányzatok közötti barátság elmélyítése
- az Országos Bajnoki címek eldöntése
- a felkészülés elősegítése a tavaszi Diákolimpiára valamint a Felnőtt Magyar Bajnokságra
- minősítési pontok szerzése
- a Magyar Karate Szakszövetség népszerűsítése és munkájának elősegítése
2. A Verseny rendezője
A Szentesi TC Sportegyesülete.

3. A Verseny helye és ideje
2019. Február 02. Szombat 10.00 óra
cím: 5540. Szarvas, Alkotmány utca 20.
Alkotmány Utcai Sportcsarnok

4. A Verseny résztvevői
- A 2019-ben az MKSZ által regisztrált magyar Kyokushin Karate, Ashihara Karate, Shidokan Karate és
az egyéb fel nem sorolt MKSZ Stílus Szövetségek tagjai; azok egyesületei, bírói, edzői, versenyzői.
5. A Versenyszámok
- Egyéni Kyokushin Karate küzdelem (kumite) férfi-női Felnőtt "A" ,"B", „C”, Senior, Masters, Legends
valamint fiú-lány Junior, Ifjúsági, Serdülő, Gyermek III-II-I kategóriában.
- Egyéni Kyokushin Karate formagyakorlat (kata) Felnőtt "A" ,"B", Senior, valamint Junior, Ifjúsági,
Serdülő, Gyermek III-II-I fiú-lány kategóriában.

6. A Versenyszabályok
Kyokushin Kumite: a 2017-ben elfogadott MTKKSZ 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.
- Felnőtt férfi-női „A” kategóriában 2 perc, 2 perc, mérlegelés, 2 perc.
A Döntők során: 2 perc, 2 perc, 2 perc, mérlegelés, 1 perc.
- Felnőtt férfi-női „B” kategóriában 2 perc, 2 perc, mérlegelés, 2 perc.
- Felnőtt férfi-női „C” kategóriában 2 perc, 2 perc, mérlegelés, 2 perc.
- Senior férfi-női kategóriában 2 perc, 2 perc, mérlegelés, 1 perc.
- Masters férfi-női kategóriában 2 perc, 2 perc, mérlegelés, 1 perc.
- Legends férfi-női kategóriában 2 perc, 2 perc, mérlegelés, 1 perc.
- Junior fiú-lány kategóriában 2 perc, 2 perc, mérlegelés, 1 perc.
- Ifjúsági fiú-lány kategóriában 2 perc, 1 perc, mérlegelés, 1 perc.
- Serdülő fiú-lány kategóriában 1,5 perc, 1 perc
- Gyerek III-II-I fiú-lány kategóriában 1 perc, 0,5 perc

*Mérlegelésnél a felnőtt férfiaknál az 5 kg-mal könnyebb, a nőknél pedig a 3 kg-mal könnyebb
versenyző jut tovább. A junior fiú-lány kategóriákra is ez a szabály vonatkozik. Az abszolút felnőtt
súlycsoportokban a férfiaknál a 10 kg-mal, a nőknél pedig az 5 kg-mal könnyebb versenyző győz.
Kata versenyszabályok: az MTKKSZ szabálykönyve alapján. (zászlós szabályrendszer)
7. A Korcsoportok, minimum övfokozatok
- Felnőtt férfi-női „A” kategória (első osztály): a 2000-ben és korábban születettek. A minimum
övfokozat 4.kyu.
- Felnőtt férfi-női „B” kategória (másod osztály): a 2000-ben és korábban születettek. A minimum
övfokozat 6. kyu és a maximum övfokozat 1. kyu. (Szabálykönyvtől eltérő kategória, ott 5-6. kyu van)
- Felnőtt férfi-női „C” kategória (harmad osztály): a 2000-ben és korábban születettek. A minimum
övfokozat 10. kyu és a maximum övfokozat 7. kyu.

- Senior férfi-női kategória: az 1984 és 1977 között születettek. A minimum övfokozat 8. kyu.
- Masters férfi-női kategória: az 1976 és 1970 között születettek. A minimum övfokozat 8. kyu.
- Legends férfi-női kategória: az 1969 és 1960 között születettek. A minimum övfokozat 8. kyu.

- Junior fiú-lány kategória: a 2000-2001-2002 között születettek. A minimum övfokozat 10. kyu.
- Ifjúsági fiú-lány kategória: a 2003-2004 között születettek. A minimum övfokozat 10. kyu.
- Serdülő fiú-lány kategória: a 2005-2006 között születettek. A minimum övfokozat 10. kyu.
- Gyermek 1. fiú-lány kategória: a 2007-2008 között születettek. A minimum övfokozat 10. kyu.
- Gyermek 2. fiú-lány kategória: a 2009-2010 között születettek. A minimum övfokozat 10. kyu.
- Gyermek 3. fiú-lány kategória: a 2011-2012 között születettek. A minimum övfokozat 10. kyu.

8. A Kumite Súlycsoportok (egyes extra súlycsoportok a szabálykönyvtől eltérőek!)
- Gyermek III. fiú-lány kategória (2011-2012) minimum 10. kyu
Fiú: -25 kg, -30 kg, -35 kg, +35 kg
Lány: -20 kg, -25 kg, -30 kg, +30 kg
- Gyermek II. fiú-lány kategória (2009-2010) minimum 10. kyu
Fiú: -30 kg, -35 kg, -40 kg, +40 kg
Lány: -25 kg, -30 kg, -35 kg, +35 kg
- Gyermek I. fiú-lány kategória (2007-2008) minimum 10. kyu
Fiú: -35 kg, -40 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, +55 kg
Lány: -35 kg, -40 kg, -45 kg, +45 kg
- Serdülő fiú-lány kategória (2005-2006) minimum 10. kyu
Fiú: -40 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, +60 kg
Lány: -45 kg, -50 kg, -55 kg, +55 kg
- Ifjúsági fiú-lány kategória (2003-2004) minimum 8. kyu
Fiú: -60 kg, -70 kg, -80 kg, +80 kg
Lány: -50 kg, -55 kg, -60 kg, +60 kg
- Junior fiú-lány kategória (2000-2001-2002) minimum 8. kyu
Fiú: -65 kg, -75 kg, -85 kg, +85 kg
Lány: -50 kg, -55 kg, -60 kg, +60 kg
- Felnőtt férfi-női „A” kategória (felnőtt első osztály) minimum 4. kyu
Férfi: -70 kg, -80 kg, +80 kg
Női: -55 kg, -65 kg, +65 kg
- Felnőtt férfi-női „B” kategória (felnőtt másod osztály) 6. kyu – 1. kyu
Férfi: -70 kg, -80 kg, +80 kg
Női: - 60 kg, +60 kg
- Felnőtt férfi-női „C” kategória (felnőtt harmad osztály) 10. kyu – 7. kyu
Férfi: -70 kg, -80 kg, +80 kg
Női: - 60 kg, +60 kg
- Senior férfi-női kategória (35-42 éves korosztály) minimum 8. kyu

Férfi: -70 kg, -80 kg, +80 kg
Női: -60 kg, +60 kg
- Masters férfi-női kategória (43-49 éves korosztály) minimum 8. kyu
Férfi: -70 kg, -80 kg, +80 kg
Női: -60 kg, +60 kg
- Legends férfi-női kategória (50-59 éves korosztály) minimum 8. kyu
Férfi: -70 kg, -80 kg, +80 kg
Női: -60 kg, +60 kg
A SÚLYCSOPORTOK VÁLTOZÁSÁNAK A JOGÁT FENNTARTJUK! EGYES KATEGÓRIÁK LÉTSZÁM
EGYENLŐTLENSÉG ESETÉN FELEZÉSSEL, HARMADOLÁSSAL, ÖSSZEVONÁSSAL MÓDOSULHATNAK!
EZ A MÓDOSULÁS KIZÁRÓLAG EDZŐI ÉS VERSENYZŐI/SZÜLŐI BELEEGYEZÉS ESETÉN LEHETSÉGES!
Oyama Kupa egyéb megjegyzések/kiegészítések:
- A versenyen mindenki a saját felelősségére indul el. Bárminemű sérülésért a verseny rendezőjét
felelősség nem terheli. 18 éven aluli versenyzők kizárólag szülői engedéllyel vehetnek részt a
versenyen, a szülőknek a beleegyezésüket írásban kell adniuk és igazolniuk a verseny napjáig.
- Felnőtt „B” kategóriás versenyzők nem rendelkezhetnek 5 évnél korábbi „A” kategóriás (első
osztályú) versenyeredménnyel! Ellenkező esetben kizárólag csak az „A” kategóriában indulhatnak el.
- Felnőtt „A” „B” „C”, Senior, Masters, Legends kategóriákban engedélyezett a fej K.O. !

9. KATA Kategóriák
- Gyermek III. fiú-lány kategória (2011-2012) minimum 10. kyu
Kötelező: Taikyoku Sono Ichi, Ni, San.
Szabadon választott: Pinan Sono Ichi, Ni, San.
- Gyermek II. fiú-lány kategória (2009-2010) minimum 10. kyu
Kötelező: Taikyoku Sono Ichi, Ni, San.
Szabadon választott: Pinan Sono Ichi, Ni, San.
- Gyermek I. fiú-lány kategória (2007-2008) minimum 10. kyu
Kötelező: Taikyoku Sono Ichi, Ni, San.
Szabadon választott: Pinan Sono Ichi, Ni, San.
- Serdülő fiú-lány kategória (2005-2006) minimum 10. kyu
Kötelező: Taikyoku Sono Ichi, Ni, San.
Szabadon választott: Pinan Sono Ichi, Ni, San.
- Ifjúsági fiú-lány kategória (2003-2004) minimum 8. kyu
Kötelező: Pinan Sono Ichi, Ni, San, Yon.
Szabadon választott: Pinan Sono Go, Geksai Dai, Yantsu, Tsuki-No Kata.
- Junior fiú-lány kategória (2000-2001-2002) minimum 8. kyu
Kötelező: Pinan Sono Ichi, Ni, San, Yon.
Szabadon választott: Pinan Sono Go, Geksai Dai, Yantsu, Tsuki-No Kata.

- Felnőtt férfi-női „A” kategória (felnőtt első osztály) minimum 4. kyu
Kötelező: Geksai Dai, Yantsu, Tsuki-No Kata, Saifa, Geksai Sho.
Szabadon választott: Seienchin, Kankudai, Garyu, Seipai, Sushi-Ho.
- Felnőtt férfi-női „B” kategória (felnőtt másod osztály) 10. kyu – 5. kyu (ÚJ KATEGÓRIA)
Kötelező: Pinan Sono Ichi, Ni, San
Szabadon választott: : Pinan Sono Yon, Go, Yantsu.
- Senior férfi-női kategória (40-59 éves korosztály) minimum 4. kyu (ÚJ KATEGÓRIA)
Kötelező: Geksai Dai, Yantsu, Tsuki-No Kata, Saifa, Geksai Sho.
Szabadon választott: Seienchin, Kankudai, Garyu, Seipai, Sushi-Ho.
- Kyokushin Kata versenyszámban nincsen súlycsoport! Kizárólag fiú/lány illetve férfi/női kategóriák
vannak!
- a Senior KATA Versenyszám a 40-59 éves korosztályt foglalja magába, „A” kategóriás szabályokkal!
- a „B” KATA Versenyszám 18-59 éves másodosztályt foglalja magába!

10. A Bírói Testület
A Versenybíróság Elnöke:

Shihan Horváth János

A Verseny Supervisiora:

Shihan Somogyi Zsolt

A Verseny Főbírái:

Shihan Máté Róbert & Shihan Kern Róbert

11. A Díszvendégek
Shihan Dr. Mészáros János, a Magyar Karate Szakszövetség Elnöke
Shihan Furkó Kálmán, a Magyar Kyokushin Karate Stílusának Megalapítója
Shihan Falusi Márton, a Magyar Karate Szakszövetség Versenybizottság Elnöke

12. A Kötelező Védőfelszerelések

- Gyermek 1-2-3 fiú kategóriában herevédő, lábszárvédő, zsákütő kesztyű, fejvédő. A fogvédő
használata javasolt!
- Gyermek 1-2-3 lány kategóriában altestvédő, lábszárvédő, zsákütő kesztyű, mellvédő, fejvédő. A
fogvédő használata javasolt!
- Serdülő fiú kategóriában herevédő, lábszárvédő, zsákütő kesztyű, fejvédő. A fogvédő használata
javasolt!
- Serdülő lány kategóriában altestvédő, lábszárvédő, zsákütő kesztyű, mellvédő, fejvédő. A fogvédő
használata javasolt!

- Ifjúsági fiú kategóriában herevédő, lábszárvédő, zsákütő kesztyű, fejvédő. A fogvédő használata
javasolt!
- Ifjúsági lány kategóriában altestvédő, lábszárvédő, zsákütő kesztyű, mellvédő, fejvédő. A fogvédő
használata javasolt!
- Junior Fiú kategóriában herevédő, lábszárvédő. A fogvédő és a fejvédő használata javasolt!
- Junior Lány kategóriában kosaras mellvédő, lábszárvédő, altestvédő, zsákütő kesztyű. A fogvédő és
a fejvédő használata javasolt!
- 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 „C” kategóriában herevédő, lábszárvédő, fejvédő. A fogvédő használata javasolt!
- Felnőtt Női „C” kategóriában kosaras mellvédő, lábszárvédő, altestvédő, fejvédő. A fogvédő
használata javasolt!
- 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!
- Legends Női kategóriában kosaras mellvédő, lábszárvédő, altestvédő, zsákütő kesztyű.
A fogvédő és a fejvédő használata javasolt!

* Minden női versenyzőnek kötelezően kell mellvédő és az altestvédő! Egy női versenyző sem
küzdhet a bajnokságon a mellvédő és 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!

13. A Nevezési és indulási feltételek

- A 2019. 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 K.O." bejegyzés
- Nevezés megtörténte a nevezési határidőn belül
- A nevezési díj befizetése
- Sportbiztosítás, MKSZ regisztrációs kártya (Kötelező!)
- A felnőtt nők részéről nyilatkozat, hogy tudomásuk szerint nem terhesek
- Minden felnőtt résztvevő nyilatkozata, hogy tudomásuk szerint nem rendelkeznek súlyos (a
versenyzéstől eltiltó, kizáró) betegséggel.
- Minden felnőtt résztvevő nyilatkozata, hogy saját felelősségére vesznek részt ezen a versenyen,
senki nem kényszerítette őket a bajnokságon való részvételen.

14. 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:

4.000.- HUF / fő

A nevezési díjat előre utalással bankszámlán vagy készpénzben a verseny napján lehet rendezni.
Helyszíni nevezés nincsen, csak helyszíni fizetés lehetséges!
- Egy versenyző akár két kategóriában is nevezhet (Kyokushin Kumite + Kyokushin Kata). A nevezési
díj az személyre/főre vonatkozik és nem kategóriára!
15. A Nevezési határidő

2019. Január 30. Szerda
Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! A bajnokság napján NEM fogadunk el nevezést!

16. A Díjazás
Az első helyezettek serleg, érem, oklevél díjazásban részesülnek.
A második és a harmadik helyezettek érem, oklevél díjazásban részesülnek.
A versenyen díjazva lesznek a torna legharcosabb és legtechnikásabb versenyzői is.

17. A Költségek
- 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.
- A nézők, a segítők, a rokonok és a kísérők a helyszínen tudnak belépőjegyet váltani 2.000.- HUF
(azaz kettőezer forint) ellenében.
- A versenyzők természetesen ingyen mozoghatnak ki - és be a rendezvény területén.
- A belépőjegyek egész napra érvényesek.

18. A Program
- 2019. Február 02. Szombat
06:00-09:00 Kötelező mérlegelés és orvosi vizsgálat
08:00-09:00 Bírói értekezlet
09:00-10:00 Ünnepélyes Megnyitó, Bevonulás, Szabálymagyarázat, Kivonulás
10:00-12:00 Kumite Sorsolás, Formagyakorlat / Kata lebonyolítása
12:00-18:00 Küzdelem / Kumite lebonyolítása
18:00-19:00 Eredmény hirdetés, a verseny zárása
19. 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 MTKKSZ versenykönyvének 2.2.6. pontja alapján. Óvás esetén a versenybíróság elnökét kell
keresni. Az óvás díja 5.000.- HUF azaz ötezer magyar forint.
Kérem, ezeket feltétlen vegyék figyelembe!
20. Elérhetőség, Telefon
e-mail: kyokushin.hungarian.open@gmail.com vagy szentesitc@citromail.hu
telefon: 06 20 426 44 93
Eredményes felkészülést kívánok minden versenyzőnek! Osu!
Tisztelettel és Sportbaráti Üdvözlettel:
Brezovai Botond
Szentesi Küzdősport Klub
Szentesi TC Sportegyesület

Szentes, 2018. November 01.

