VII.Pünkösd Kupa Országos Utánpótlás Bajnokság, Felnőtt súlycsoportos B
és C kategória
2019
Csongrád
1. A verseny célja
- a sportbarátság elmélyítése,
- a kyokushin karate népszerűsítése,
- versenylehetőség biztosítása az utánpótláskorú és az alacsonyabb öves felnőtt
versenyzők számára.
2. A verseny rendezői
- Magyar Tradicionális Kyokushin Karate Szövetség
- Csongrádi Tradicionális Kyokushin Karate Sportegyesület
3. A verseny helye és időpontja:
Csongrád, Sághy Mihály Szakközépiskola tornaterme, Gyöngyvirág utca 18.

2019. június 22.
4. A verseny résztvevői
- A HIKO Szövetség és a Magyar Tradicionális Kyokushin Karate Szövetség
klubjai, egyesületei, és a meghívott egyesületek
5. Versenyszámok
- Egyéni Knock Down Kyokushin Karate Kumite
6. Versenyszabályok
A MTKKSZ szabálykönyve alapján
7. Korcsoportok, súlycsoportok és minimum övfokozatok
Ovis kategória 2013-ben születettek- 10 kyu
Gyermek III. kategória: 2011-2012-ban születettek- 10 kyu
Gyermek II. kategória: 2009-2010-ban születettek- 10 kyu
Gyermek I. kategória: 2007-2008-ben születettek- 9 kyu
Serdülő kategória: 2005-2006-ben születettek- 9 kyu

-

Súlycsoportok felezéssel, harmadolással, nagy létszám esetén további bontással

-

Ifjúsági kategória: 2003-2004-ben születettek- 8 kyu
Fiúk: -60 kg, -70 kg, -80 kg, +80 kg
Lányok: -50kg, -60 kg, +60 kg

Szükség esetén további bontás.
-

Junior kategória: 2001-2002-ban születettek- 9 kyu
Fiúk: -65 kg, -75 kg, -85 kg, +85 kg
Lányok: -55 kg, -65 kg, +65 kg

Szükség esetén további bontás.
-

Felnőtt C kategória 10-7. kyu, -75 kg, -85 kg, +85 kg
Felnőtt B kategória 8-6. kyu -75 kg, -85 kg, +85 kg

8. A verseny főbírája: Shihan Tóthné Babi 6. dan
Bírói bizottság elnöke: Shihan Horváth János 6. dan
9. Védőfelszerelések
Ovis, gyermek, serdülő, ifjúsági kategóriákban:
Lábszárvédő, fejvédő, kesztyű (kétujjas zsákoló kesztyű), fiúknál lágyékvédő, lányoknál
mellvédő (amelyik nem takarja a gyomorszájat), fogvédő lehetséges
Junior kategóriában:
Lábszárvédő, fejvédő, fiúknál lágyékvédő, lányoknál mellvédő (fogvédő engedélyezett)
Felnőtt C kategóriában:
Sípcsontvédő, ágyékvédő,fejvédő
A védőfelszerelésekről a versenyzők maguk gondoskodnak.
10. Indulási feltételek
2019. évre befizetett éves szövetségi díj (Budo Pass-ban megjelölve)
A Budo Pass-ban 6 hónapnál nem régebbi „VERSENYEZHET” sportorvosi bejegyzés
Helyszíni orvosi vizsgálaton való megjelenés és alkalmasság
A korcsoportnak megfelelő övfokozati bejegyzés
Érvényes nevezés
Eltiltás alatt nem állhat a versenyző
Nevezési díj megfizetése
11. Nevezési díjak:
Minden kategóriában egységesen 3000 Ft/fő, melyet a helyszínen kell befizetni
12. Nevezés:
A mellékelt nevezési lap kitöltésével.
Postai úton: sensei Kis János, 6640 Csongrád Budai Nagy Antal utca 20.

E-mail-ben: kyocsongrad@freemail.hu
Nevezési határidő: 2019. június 15.

Késedelmes nevezést nem áll módunkban elfogadni!
13. Díjazás
Az első helyezettek kupa-, érem- és oklevél-, a további helyezettek érem- és
oklevéldíjazásban részesülnek. A legharcosabb versenyző fiú és lány kategóriában
különdíjat kap.
14. A verseny programja:
08.00-10.00

mérlegelés, orvosi vizsgálat

10.00-11.00

sorsolás, bírói értekezlet

12.00-12.20

ünnepélyes megnyitó, szabálymagyarázat

12.25-

küzdelmek 2 küzdőtéren

18.00-

eredményhirdetés

15. Költségek
A verseny rendezési költségeit a rendezők, míg a nevezési díjat és az utazás költségeit
a résztvevők fedezik.
Belépőjegyek a helyszínen válthatók felnőtteknek 1 000 Ft, 8-18 év között 500 Ft, 8 év
alatt ingyenes. A belépőjegyek egész napra érvényesek!

A szervezők nevében Eredményes felkészülést kívánok minden versenyzőnek!

Osu!

Tisztelettel:
Sensei Kis János 4. dan
CSTKKSE elnöke

Csongrád, 2019. február 01.

