
  
 

Ercsi Open Kupa 
VERSENYKIÍRÁS    

 

A verseny megnevezése:  Nyílt Gyermek, Ifjúsági, Kadet, Junior , U21 és Felnőtt  

                                               Egyéni Fudokan Karate Országos Bajnokság 

 

A verseny célja:  A 2013. évi Fudokan egyéni Kata és Kumite Országos Bajnoki 

címek eldöntése a MFKSZ tagjai számára. 

Résztvevők :                              MFKSZ tagjai és a meghívott egyesületek 
 

Időpont: 2013. március 09.  10.00    
 

Helyszín: Ercsi Városi Tornacsarnok 

  2451 Ercsi Bem u. 2-4 
 

Rendező: „TALÁN UTOLJÁRA” Ercsi H. E.  www.ercsike.hu  
 

A verseny főbírója: Nánai Ferenc a MFKSZ elnöke  
 

A verseny fővédnöke:  Szabó Tamás – Ercsi város Polgármestere. 

   

Bírói testület:  MFKSZ és EHE által meghívott bírók. 
 

Versenyszámok:  Egyéni női és férfi kata és kumite 
 

Versenyszabály: Mellékelt „ÚJ WKF” szabályok szerint és ismertetet eltérésekkel ! 

                                                         Büntetésekkel nem jár pont ! 

Védőfelszerelések: Kumite versenyszámban fogvédő, piros és kék seikenvédő, , 

valamint 14 éves kortól lányoknak mellvédő használata kötelező 

ajánlott a piros és kék lábfejvédő, sípcsontvédő! 

                                                        Fiúknál mélyvédő engedélyezett. 

Korcsoportok:  

Megnevezés: Kor: Kyu: 

Gyermek I. 6-7 év 10. kyu 

Gyermek II. 8-9 év 10. kyu 

Ifjúsági I. 10-11 év 9. kyu 

Ifjúsági II. 12-13 év 9. kyu 

Kadet 14-15 év 8. kyu 

Junior  16-17 év 8. kyu 

U21 18-19 év 7. kyu 

Felnőtt 20 + év 7. kyu 

 

A verseny napjáig betöltött életkor számít! 

 
 

http://www.ercsike.hu/
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Súlycsoportok csak 16 induló felett: 

Súlycsoport felezést csinálunk ezért kérlek a nevezéskor a mért súlyt adjátok meg.! 

Verseny a kiírásnak megfelelően lesz lebonyolítva aki elküldi a nevezést az elfogadja 

a versenykiírásban foglaltakat. Ellene kifogással nem élhet ! 

             honlapunk : www.ercsike.hu  

Minden versenyző csak a saját kor- és súlycsoportjában 

versenyezhet ! 16 fő alatt súlycsoport bontás nincs ! 
 

Ők elküldték nevezésüket : http://www.ercsike.hu/info.htm  itt meg a sorsolás : http://www.ercsike.hu/sors.htm  

 

Nevezési feltételek: Nevezési lap kitöltésénél a sárgával jelöltett használd ! 

          Korcsoportok: Min. övfokozat: 

Gyermek I. ( 6-7 ) 10. kyu 

Gyermek II.  ( 8-9 ) 10. kyu 

Ifjúsági I.  ( 10-11 ) 9. kyu 

Ifjúsági II.  ( 12-13 ) 9. kyu 

Kadet          ( 14-15 ) 8. kyu 

Junior          ( 16-17 ) 8. kyu 

U21               ( 18-19 ) 7. kyu 

Felnőtt   20-tól 7. kyu 

 

Minden versenyzőnek kötelező: 

-  6 hónapnál nem régebbi 

 „VERSENYEZHET” sportorvosi engedély,  

- 2013. évre érvényesített BUDO PASS, 

- 2013. évi VERSENYENGEDÉLY  

megléte, és regisztráción való bemutatása! 

Az a versenyző, aki a fent nevezett feltételek valamelyikének nem 

felel meg, vagy súlya nem megfelelő az előre leadott nevezés 

szerint, a versenyből kizárásra kerül!  

Az az egyesület vagy klub, amelyik 2013. évi szövetségi tagdíját 

nem fizette meg, nem indíthat versenyzőt! 
 

Nevezés: A mellékelt „NEVEZÉSI LAP” pontos kitöltésével és határidőre 

történő visszaküldésével! 

     

  Helyszíni nevezés nincs! 

Nevezési díj:  

Március 3- előtt 

leadott nevezés esetén 

Március 4-én és 5-én 

leadott nevezések esetén 

Március 6-a 12.00 után 

3 500 Ft  egy verseny szám 4 000 Ft egy versenyszám NEM FOGADUNK 

6 000 Ft  kata és kumite 7 000 Ft. kata és kumite EL NEVEZÉST ! 

Nevezési díj fizetése:  készpénzben, a helyszínen, a verseny napján. 
 

Nevezési cím: Ujvári József 

  2451 Ercsi Rákóczi u.6 

Tel-fax 06-25-490-384      06-70-373-4699 

E-mail: ujvarijozsef@citromail.hu másolatot kérek                          

                   sotobi@freemail.hu  ra 
  Honlap: www.ercsike.hu  

http://www.ercsike.hu/
http://www.ercsike.hu/info.htm
http://www.ercsike.hu/sors.htm
mailto:ujvarijozsef@citromail.hu
mailto:sotobi@freemail.hu
http://www.ercsike.hu/
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Nevezési határidő: 2012. március. 6. 12.00 óra .  

                                                 

 

Regisztráció: A verseny helyszínén 8.00 órától 9.30-ig a szükséges igazolások 

bemutatásával.   

 

Mérlegelés: Csak kirívó esetben , de akkor kizárást is vonhat maga után ! 
 

Díjazás: I. helyezettek   - érem, oklevél, és a Bajnokoknak kupa 

II-III. helyezettek  - érem és oklevél 

                                             Díjátadás folyamatosan! Külön nem adunk át érmet és oklevelet ! 

Óvás: Közvetlenül a vitatott versenyszám után a főbírónál írásban 

benyújtva 5.000,- Ft befizetésével.  

 

Jegyek:                                 500,- Ft / fő  
 

Egyéb: Csak  e-mailen, számítógéppel kitöltött nevezéseket fogadunk el. 

 A nevezési határidő után érkezett vagy hiányosan pontatlanul 

kitöltött nevezési lapokat elfogadni nem tudjuk. 

A regisztráció 9.30-kor lezárul, utána nem áll módunkban a 

csapatokat fogadni. 

A nevezés leadása egyben nyilatkozat is a nevezési feltételek 

elfogadásáról. 

A hibásan leadott adatokból származó következményekért az edző, 

csapatvezető teljes körű felelősséggel tartozik!  

 
 

Minden résztvevőnek eredményes felkészülést kívánunk! 

 

A rendezők a változtatás jogát ( nevezések figyelembe vételével )  fenntartják! 

 

A rendezők a versenyzők és nézők értéktárgyaikért nem vállalnak felelősséget! 
 

                              Kérem segítsétek elő a versenyellenőr munkáját! 
 

 

Ercsi : 2013 
 

 

 

 Versenyszervező Bizottság  
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6 – 7 éves korosztály (Germek I.)  ( gy-I ) 

 

Kata  

Egy tetszőleges kata bemutatása elegendő ! Döntőben is bemutatható ! 
 

Kumite 

1 perc tiszta küzdőidő. ÚJ WKF szabályok szerint. 

 

8 – 9 éves korosztály (Gyermek II.) (gy-II) 

 

Kata  

Minimum két különböző tetszőleges kata bemutatása kötelező, amelyeket fordulónként kell 

váltogatni. A döntőben ismételhető az elődöntőben bemutatot kata 

Kumite 

1  perc tiszta küzdőidő. ÚJ WKF szabályok szerint  

10 – 11 éves korosztály (Ifjúsági I.) (Ifi-I ) 

Kata  

Minimum kettő különböző tetszőleges kata bemutatása kötelező, amelyeket fordulónként 

kell váltogatni. A döntőben új kata bemutatása kötelező  

Kumite 

1,5 perc tiszta küzdőidő. ÚJ WKF szabályok szerint  

12 – 13 éves korosztály (Ifjúsági II.)   ( ifi-II ) 

         Kata  

Minden fordulóban más (tetszőleges ) kata bemutatása kötelező.  

Kumite 

1,5 perc tiszta küzdőidő. ÚJ WKF szabályok szerint  

14 - 15 éves korosztály (Kadet) 

WKF szabályrendszer szerint!  
Csak az lehet Fudokan Bajnok aki a döntőben Fudokan katát mutat be ! 

16 - 17 éves korosztály (Junior  ) 

ÚJ WKF szabályrendszer szerint! 

Csak az lehet Fudokan Bajnok aki a döntőben Fudokan katát mutat be ! 

18 - 19 éves korosztály ( U21 ) 

ÚJ WKF szabályrendszer szerint! 

Csak az lehet Fudokan Bajnok aki a döntőben Fudokan katát mutat be ! 

20 év feletti korosztály (Felnőtt) 

ÚJ WKF szabályrendszer szerint! 

Csak az lehet Fudokan Bajnok aki a döntőben Fudokan katát mutat be ! 

 

Minden korcsoportban kumitében : 

 

 6-os tábláig  egyenes kiesés két harmadik vígaszág nélkül 

 6 fő felett egyenes kiesés rövidítet vigaszággal, két harmadik helyezettel.  

 Kivétel KATA ahol nincs vígaszág 

 


