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III. Eisberg Kiskun Kupa 

Kiskunfélegyháza, 2023. április 15. 

gyermek, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt C és Senior 

kezdő, nyílt karatebajnokság 

 

Versenykiírás 

 

1. A verseny célja: 
- a kyokushin karate népszerűsítése, 
- a full kontakt karate klubok és a stílusszervezetek közötti barátság 

elmélyítése, az együttműködés elősegítése 
 

2. A verseny rendezője: 
Oyama Karate Kyokushin Hungary 
 

- Kyokushin Kumite S.E. Kiskunfélegyháza 
Sensei Kurucz László, 3.dan                                                                                                    
(tel: 06-70/327-0417,  e-mail: kyofelegyhaza@gmail.com) 
 

3. A verseny elnöke, és főbírája: 
- A versenybíróság elnöke: Shihan Horváth A. Lajos 5. dan 
- A versenyfőbírája: Sensei Elhardt Péter 4. dan 

 
4. A verseny védnökei: 

- Dr. Mészáros János, a Magyar Karate Szakszövetség elnöke, a MOB alelnöke 
- Csányi József, Kiskunfélegyháza Város Polgármestere 

 
 

5. A verseny helye és időpontja: 
KÉSZ Aréna városi sportcsarnok, Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 35. 
2023. április 15. 

 
6. A verseny résztvevői: Nyílt 
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7. Versenyszámok: 

KUMITE 

Gyermek III. kategória 2015-2016-ben születettek min. 10. kyu, max. 5. kyu 

Gyermek II. kategória 2013-2014-ben születettek min. 10. kyu, max. 5. kyu 

Gyermek I. kategória 2011-2012-ben születettek min. 10. kyu, max. 5. kyu 

Serdülő kategória 2009-2010-ben születettek min. 10. kyu, max. 5. kyu 

Ifjúsági kategória 2007-2008-ban születettek min. 10. kyu, max. 5. kyu 

Junior kategória 2005-2006-ban születettek min 10. kyu, max. 5. kyu 

Felnőtt férfi és Női „C” kategória min. 10. kyu, max. 5. kyu  

Senior férfi kategória min. 10. kyu, max. 1. kyu (35 év felett) 

Kumite: küzdőidő: 1 x 2 perc  

(győzelem: 3 pont, döntetlen: 2 pont, vereség 1 pont) 

Kumite súlycsoportok: 

A mérkőzések felezéssel, harmadolással, de max: 5 fő csoportonként 
körmérkőzéses lebonyolítással, fiúk-lányok csoportbontással. 

Pontegyezés esetén a döntő mérkőzésre kerül sor. 

KATA 

Gyermek III. kategória 2015-2016-ben születettek min. 10. kyu, max. 5. kyu 

Gyermek II. kategória 2013-2014-ben születettek min. 10. kyu, max. 5. kyu 

Gyermek I. kategória 2011-2012-ben születettek min. 10. kyu, max. 5. kyu 

Serdülő kategória 2009-2010-ben születettek min. 10. kyu, max. 5. kyu 

Ifjúsági kategória 2007-2008-ban születettek min. 10. kyu, max. 5. kyu 

Junior kategória 2005-2006-ban születettek min 10. kyu, max. 5. kyu 

Felnőtt kategória min. 10. kyu, max. 5. kyu 

A KATA versenyek egyenes kieséses rendszerben kerülnek lebonyolításra a 
fenti kategóriákban, fiú-lány (férfi-női) csoportbontással. 
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Első körben kötelező KATA (körmérkőzés esetén): 

 taikyoku sono ichi 

Második körben szabadon választható KATA (egyenes kiesés esetén):   

 taikyoku sono ichi 

 taikyoku sono ni 

 taikyoku sono san 

  pinan sono ichi 

  pinan sono ni 

  pinan sono san 

8. Versenyszabályok: 
 

- Az MKSZ verseny szabálykönyve szerint (knock-down, kata). 
- Kata verseny szabályok, és a küzdőtér elrendezése mellékletben (6-8. oldal). 

 
9.  Védőfelszerelések: 

 
Gyermek és serdülő kategóriákban: 
Lábszárvédő, fejvédő, kézvédő (2 ujjas, vagy 5 ujjas kesztyű), fiúknál lágyékvédő, 
lányoknál altestvédő, mellvédő (nem takarhatja a gyomorszájat), fogvédő 
engedélyezett. 
 
Ifjúsági és junior kategóriákban: 
Lábszárvédő, fejvédő, fiúknál lágyékvédő, lányoknál altestvédő, mellvédő, 
fogvédő engedélyezett. 

Felnőtt „C” kategória: 

Nőknél kötelező védőfelszerelés: kosaras mellvédő, altestvédő, lábszárvédő. 
Fogvédő használata engedélyezett. 

 
Férfiaknál kötelező védőfelszerelés: lágyékvédő, lábszárvédő. Fogvédő 
használata engedélyezett. 

 
Senior kategória: 
 

Férfiaknál kötelező védőfelszerelés: lágyékvédő, lábszárvédő. Fogvédő 
használata engedélyezett. 

 
A védőfelszerelésekről a versenyzők maguk gondoskodnak. 
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11.  Nevezés, és indulási feltételek: 

- a nevezési díj: 

• Kumite 5000 HUF,  

• Kata 5000 HUF 

- nevezési határidő: 2023. április 12. éjfél. 

- nevezés: http://viadal.bodol.hu/ weboldalon történik 

- a nevezés a nevezési határidőn belül beérkezzen 

- 2023. évre érvényes Budo Pass (stílusszervezeti bélyeg), benne érvényes 

sportorvosi „versenyezhet” bejegyzés 

- övfokozati bejegyzés 

- a helyszíni mérlegelésen időben való megjelenés. 

- Versenyzők részvételi beleegyező nyilatkozata szükséges, 18 év alatti 

versenyzőknél gondviselői beleegyező nyilatkozat is kötelező! 

- A verseny nevezési határidő lezárása után, minden versenyzőnek ki kell 

fizetni a nevezési díjat. (Aki bármilyen okból kifolyólag nem tud részt venni 

a versenyen annak is!) 

- A nevezési díjakról az átutalásos számla 2023.04.13-án kerül kiállításra és 

kiküldésre. Amennyiben az átutalás 2023.04.14. éjfélig nem érkezik meg, 

úgy a nevezés érvénytelen. Külföldi egyesületek nevezése esetén a 

fizetés helyszínen történhet. 

 

12. Díjazás: 

- I. hely kupa, érem, oklevél.  

- II. hely érem, oklevél 

- III. hely érem, oklevél (Nem lesz osztott harmadik hely!) 
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13. A verseny programja: 

8:00 – 10:00  Regisztráció és kontroll mérlegelés 

10:00 –  Kata verseny kezdete 

12:00   Ünnepélyes megnyitó 

12:30 – Kumite verseny kezdete 

Kb.: 17:00  Eredményhirdetés 

14. Költségek: 

A rendezéssel járó költségek a szervező sportegyesületet, a részvétellel járó 
költségek a résztvevőket terheli. 

15. Szálláslehetőségek:  

- Borostyán Panzió Kiskunfélegyháza Szőlő u. 1.  

- Tel: 0621/2525 200,foglalj+borostyanpanzio@gmail.com 

- Malom hotel Kiskunfélegyháza Szentesi út 23/a 

- Tel: +3676/ 560-668, info@malomhotel.hu 

- Oázis Panzió Kiskunfélegyháza Szegedi út 13. 

- Tel: +3676/ 461-427, oazisszallo@gmail.com 

16. Belépőjegyek: 

  2000 Ft/ fő;   

A nevezési lapon fel kell tüntetni 1 fő edző, és 1 fő kísérő adatait 10 
versenyzőnként, ők díjmentesen léphetnek be. 

Eredményes felkészülést kívánunk! 

 

Shihan Horváth A. Lajos    Sensei Kurucz László  
OKKH elnöke      Kyokushin Kumite S.E,  

             versenyszervező 

OSU! 

mailto:foglalj+borostyanpanzio@gmail.com
mailto:info@malomhotel.hu
mailto:oazisszallo@gmail.com
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Mellékletek: 

Kata versenyrendszer, bemutatási sorrend: 

A verseny 5 bírós, 4 oldalbíró, és 1 vezetőbíró lesz. 

A tájékoztató bíró / vagy a rendezőség által biztosított személy/ szólítja a soron 

következő két versenyzőt, akik bevonulnak, s a küzdőtéren kívül megjelölt helyen 

fudo dachiban megállnak. A vezető bíró felhívására köszönnek: „ Shomeni rei! 

Shushini rei! Otogani rei!”, majd a Nakai vezényszóra a szólított (aka) versenyző 

belép a küzdőtéren kijelölt helyre. 

A vezető bíró felszólítására /Kata!/, a versenyző bemondja a kata nevét! A vezető 

bíró a felnőtt versenyeken megszokott módon vezényli a kata megkezdését és 

befejezését. 

A „sagate” vezényszóra kilép a küzdőtérről kiinduló helyre és fudo dachiban 

megvárja az ellenfél kata gyakorlátának bemutatását. Amikor a másodikként 

küzdőtérre lépő (shiro) versenyző a gyakorlatának befejezése után visszalépett a 

küzdőtéren kívüli kiinduló helyére, akkor a vezető bíró és az oldalbírók meghozzák a 

döntést. Vezényszóra a megfelelő színű zászló fellendítésével nyilvánítanak 

véleményt, melyik katát tartják jobbnak. Ezután a vezetőbíró a többség véleménye 

alapján eredményt hirdet. A döntés után a vezetőbíró felszólítására a versenyzők 

köszönnek, és elhagyják a tatamit. 

 

A kata verseny menete az indulók száma szerint: 

1 induló esetén nincs verseny (illetve a versenyző kérésére magasabb korcsoportban 

indítható) 

2, 3, 4, 5 induló esetén: körmérkőzés egy körben, kötelező kata bemutatása 

6, 8, 10 induló esetén:  

- 1. fordulóban – kötelező katák (egyenes kiesés) 

- 2. fordulóban –  szabadon választható katák (körmérkőzéssel) 

A szabadon választható katákból egyet elég tudni. 
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7, 9 induló esetén:  

- 1. fordulóban – kötelező katák (egyenes kiesés, 1 fő előnyerő) 

- 2. fordulóban – szabadon választható katák (körmérkőzéssel) 

A szabadon választható katákból egyet elég tudni. 

A Kata-k max: 10 fős csoportokban kerülnek lebonyolításra. 

 

Küzdőtér elhelyezkedése 
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T3

Elválasztó kordon

VIP asztalok 

T1 T2 T4 T5

Bírói asztal Bírói asztal Bírói asztal

Versenyző és bírói bejárat

Bírói asztal Bírói asztal

Elválaszót kordon Elválasztó kordon Elválasztó kordon

Bemelegítő tér

 


