
 
 

 

A verseny ideje:    2012. december 9. (vasárnap) 10.00 óra. 

 

A verseny helye:   Miskolc Egyetemi Körcsarnok (3515 Miskolc-Egyetemváros) 

 

 

A verseny célja: 
 Sensei Csordás József emlékének adózva baráti kapcsolatok ápolása. 

 A versenyzési lehetőség biztosítása kezdő és haladó karatékák számára. 

 

A verseny rendezője: 
 A B-A-Z. Megyei Karate Szövetség és a Justitia Fuji-Yama SE. 

 

A verseny fővédnökei: 
 Hanshi Julius Thiry – a Hayashi-ha Shito-ryu International elnöke.  

 Dr. Mészáros János - a Magyar Karate Szakszövetség elnöke. 

 

A verseny főbírója: 

 Turák Péter - WKF nemzetközi kata és kumite bíró, a Magyar Karate Szakszövetség Bírói 

Bizottságának tagja. 

 

Bírói testület:   meghívott minősítéssel rendelkező külföldi és hazai bírók. 

 

 

Új versenyszámok:   Egyéni fiú és leány kata és kumite kezdő és haladó kategóriák.  

 

A verseny lebonyolítása: 10.00-10.15 óra ünnepélyes megnyitó 

10.15-12.30 óra kata versenyszámok  

12.30-13.00 óra eredményhirdetés a kata versenyszámokban 

13.00-18.00 óra kumite versenyszámok, közben folyamatos 

eredményhirdetés a kumite versenyszámokban 

18.00 óra legeredményesebb haza i és külföldi csapat díjazása 

 

Versenyszabályok:  A 2012. január 1-től érvényes új WKF szabályrendszer szerint. 

 

 



 

 

Kata versenyszámok:  

 Egyenes kieséssel, vigaszággal két harmadik helyezettel. 

 Kezdő és haladó kategóriák a táblázatban meghatározott övfokozati bontások szerint.  

 Kezdő kategóriákban (6-7, 8-9, 10-11, 12-13 éves) ugyanaz a kata ismételhető minden 

fordulóban.  

 Haladó kategóriákban felváltva kell bemutatni a katákat. A döntőben és a 3. helyért 

bármelyik kata bemutatható.  

o A haladó 8-9 és 10-11 éves kategóriákban 2 kata szükséges 

o A haladó 12-13 éves kategóriában 3 kata szükséges.  

o A 14-15, 16-17 éves és felnőtt kategóriákban a WKF szabályrendszer a mérvadó.  

 

Kumite versenyszámok:  

 Egyenes kieséssel, teljes vigaszággal, két harmadik helyezettel.  

 3 fő indulása esetén körmérkőzéses rendszerben bonyolítjuk le a kategóriát.  

 Kezdő és haladó kategóriák a táblázatban meghatározott övfokozati bontások szerint.  

 Tiszta küzdőidő az alábbi bontás szerint:  

o A 6-7 és 8-9 éves kategóriában 1 perc. 

o A 10-11 és 12-13 éves kategóriákban 1,5 perc.  

o A 14-15, 16-17 éves és felnőtt női kategóriákban 2 perc. 

o A felnőtt férfi kategóriában 3 perc.  

 

Kontakt szabályok: 

 6 - 15 éves korig a hivatalos WKF kadet versenyszabály van érvényben 

 16 – 17 éves korosztályban a juniorokra vonatkozó WKF szabályok 

 Felnőtt korosztályban WKF szabály 

 

Védőfelszerelések: 

 WKF szabálykönyv szerint  

 piros és kék kézvédő, azonos színű lábfejvédő  

 fogvédő, lábszárvédő, illetve 14 év felett mellvédő használata kötelező 

 lágyékvédő, arcmaszk, testvédő engedélyezett. 

 

 

Nevezési feltételek:     
 Az edzők felelőssége, hogy a versenyzők rendelkezzenek Budo Pass igazolvánnyal, 

versenyengedély kártyával, 6 hónapnál nem régebbi versenyezhet engedéllyel.  

 

Nevezési határidő:     2012. december 4. (kedd)  24.00 óráig 

    

Nevezési cím:   Kis Virág    mobil: +36/70/361-3475 

    Justitia Fuji-Yama SE   3525 Miskolc, Toldi u. 9.  

     E-mail: justitiase@freemail.hu 

      

Nevezési díj: 

 3.500,- Ft/fő – 1 versenyszám 

 6.500,- Ft/fő – 2 versenyszám  

  

 

Sorsolás:   2012. december 6. (csütörtök)  16.00 kor 

 

Regisztráció:    
 A verseny napján a helyszínen 8.00 – 9.30 óra között, minden egyesületből egy ember 

regisztrálja az egész csapatot. 

  

 



 

Díjazás: 
 I. helyezett - serleg, érem, oklevél  

 II. helyezett - érem, oklevél 

 III. helyezett - érem, oklevél 

 Legeredményesebb hazai és külföldi csapat, illetve legeredményesebb női és férfi versenyző 

külön díjazásban részesül.  

 

 

Óvás:    Közvetlenül a kifogásolt mérkőzés után, írásban a főbírónál.  

    Díja 10.000 Ft. 

 

 

Egyéb: 

Felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy a helyszínen büfé és Budo shop üzemel. A belépés ingyenes! 

Az öltözőben hagyott tárgyakért felelősséget nem áll módunkban vállalni! 

 

 

 

A rendezőség a változtatás jogát fenntartja! 

Mindenkinek eredményes felkészülést és sikeres versenyzést kívánunk! 

 

 

 

Miskolc, 2012. augusztus 30. 

 

 

 

 

        Kis Virág Pálinkás András 

B-A-Z. Megyei Karate Szövetség főtitkára Justitia Fuji-Yama SE elnöke 

 

 

Támogatóink:  

 

    
 

Miskolc Megyei Jogú Város    AVE Miskolc Kft. 

 

     
 

Ippon Energy drink    Volán Egyesülés    Decathlon Miskolc



Új Kategóriák !!! 

 
 

KATA 

Kategória NŐI Kata 

KÓD 

Férfi kata KÓD Szükséges katák 

száma 

6-7 év NA01  FA01  1 kata 

8-9 év 10-8. kyu kezdő NA02  FA02  1 kata 

8-9 év 7-1. kyu haladó NA03  FA03  2 kata 

10-11 év 10-7. kyu kezdő NA04  FA04  1 kata 

10-11 év 6-1. kyu haladó NA05  FA05  2 kata 

12-13 év 10-7. kyu kezdő NA06  FA06  1 kata 

12-13 év 6-1. kyu haladó NA07  FA07  3 kata 

14-15 év kadet NA08  FA08  WKF szabály 

16-17 év junior NA09  FA09  WKF szabály 

18 évtől felnőtt  NA10  FA10  WKF szabály 

 

KUMITE 

Korcsoport NŐI KUMITE FÉRFI KUMITE 

Súlycsoport KÓD Küzdőidő Súlycsoport KÓD Küzdőidő 

6-7 év Súlycsoport 

nélkül 

NU01  1 perc Súlycsoport 

nélkül 

FU01  1 perc 

8-9 év 10-8. kyu 

kezdő 

Súlycsoport 

nélkül 

NU02 1 perc Súlycsoport 

nélkül 

FU02  1 perc 

8-9 év 7-1. kyu 

haladó 

-30 kg NU03 1 perc -30 kg FU03 1 perc 

+30 kg NU04 1 perc +30 kg FU04 1 perc 

10-11 év 10-7. kyu 

kezdő 

Súlycsoport 

nélkül 

NU05 1,5 perc Súlycsoport 

nélkül 

FU05 1,5 perc 

10-11 év 6-1. kyu 

haladó 

-35 kg NU06 1,5 perc -35 kg FU06 1,5 perc 

+35 kg NU07 1,5 perc -40 kg FU07 1,5 perc 

   +40 kg FU08 1,5 perc 

12-13 év 10-7. kyu 

kezdő 

Súlycsoport 

nélkül 

NU08 1,5 perc Súlycsoport 

nélkül 

FU09 1,5 perc 

12-13 év 6-1. kyu 

haladó 

-45 kg NU09 1,5 perc -45 kg FU10 1,5 perc 

+45 kg NU10 1,5 perc -50 kg FU11 1,5 perc 

   +50 kg FU12 1,5 perc 

14-15 év 

kadet 

-47 kg NU11 2 perc -60 kg FU13 2 perc 

-54 kg NU12 2 perc -70 kg FU14 2 perc 

+54 kg NU13 2 perc +70 kg FU15 2 perc 

16-17 év 

junior 

-53 kg NU14 2 perc -60 kg FU16 2 perc 

-59 kg NU15 2 perc -70 kg FU17 2 perc 

+59 kg NU16 2 perc +70 kg FU18 2 perc 

18 évtől  

felnőtt 

-50 kg NU17 2 perc -65 kg FU19 3 perc 

-60 kg NU18 2 perc -75 kg FU20 3 perc 

+60 kg NU19 2 perc +75 lg FU21 3 perc 
 

 

Minden versenyző csak a saját korosztályának, súlycsoportjának és övfokozatának megfelelő 

kategóriában nevezhet! Kivéve kata versenyszámban, ahol fokozaton belül lehetőség van egy 

korcsoporttal feljebb is indulni! 

 

A verseny napjáig betöltött életév számít! 

Alacsony létszám esetén fenntartjuk a jogot a kategóriák összevonására!  

 

 

        Kis Virág Pálinkás András 

B-A-Z. Megyei Karate Szövetség főtitkára Justitia Fuji-Yama SE elnöke 


