III. FUDO KUPA
A verseny megnevezése: Meghívásos nyílt kata egyéni, illetve,
egyéni súlycsoportos kumite, gyermek barátságos verseny.
A verseny célja: jó hangulatú verseny lehetőség biztosítása;
kezdőket megismertetni a versenyekkel, haladóknak versenyrutin
növelése
A verseny rendezője:

Tempo Karate SE

A verseny időpontja:

2014. május 03. 9.30 óra

A verseny helyszíne:

Komárom, Feszty általános iskola

A verseny főbírója:

Pudner Balázs

Bírói testület:

MKSZ hivatalos bírói

Versenyszámok:

Egyéni lány és fiú kata, csapat kata súlycsoportos kumite, kezdő, haladó

Versenykategóriák:

WKF szabályrendszer az alábbi táblázat szerinti változtatásokkal:

Korcsoportok

kezdő

fokozat
haladó

5 éves
6-7 éves
8-9 éves
10-11 éves

10-9 kyu
10-9 kyu
10-8 kyu

8. kyu-tól
8. kyu-tól
7. kyu-tól

12-13 éves

10-7 kyu

6. kyu-tól

14-15 éves

10-7 kyu

6. kyu-tól

kata
kezdő

haladó

súlycsoport
kumite küzdő
idő
lány
fiú
x
-25 +25
1 + fél perc -25 +25
-32 +32
1 + fél perc -30 +30
-34
-40
+40
-34 -40 +40
1.5 + fél perc

1 kata
1 kata
1 kata
1 kata
1 kata
1 kata,
1 kata,
döntőben új döntőben új
kata kell
kata kell
2 kata
2 kata
1.5 + fél perc -43 -50 +50 -45 -52 +52
váltogatva
váltogatva,
döntőben új
kata
2 kata
2 kata
2 + egy perc -47 -54 +54 -55 -63 +63
váltogatva
váltogatva,
döntőben új
kata

Rövidített vigaszág, két 3. hely
Védőfelszerelések:

Kumite versenyszámban fogvédő, seikenvédő (piros-kék WKF típusú),
lábfejvédő (színmegkötés nincs) és sípcsontvédő (színmegkötés nincs)
használata kötelező! Fiúknál mélyvédő, lányoknál mellvédő
engedélyezett (14-15 éveseknek kötelező).
A verseny napjáig betöltött életkor számít.

Súlycsoportok:
Verseny lebonyolítása:

mérlegelés szúrópróbaszerűen
korosztályonként kezdő, haladó kata majd kumite, 6-11 évesek után
Eredményhirdetés, majd tovább korosztályonként kezdő, haladó kata,
kumite, Eredményhirdetés.

A Freestyle Kumite a verseny végén kerül lebonyolításra!

Valamint a Fudokan karatéban kifejlesztett: Freestyle Kumite
10-11 éves
12-13 éves
14-15 éves

A kategóriák, súlycsoportok megegyeznek az előző kategóriákkal, súlyokkal, kivétel, hogy
nincs kezdő-haladó.

Freestyle Kumite: kötelező: kézvédő, színmegkötés nélkül +fogvédő, egyéb védőfelszerelés egyéni
mérlegelés alapján.
„Nihon Ippon” két ipponig, vagy négy wazari-ig megy a küzdelem, illetve a megadott küzdőidő végéig,
a versenyzőknek meg kell érintenie egymást, de sérülést nem okozható!
Négy sarok és egy vezető bíró.
Minden versenyzőnek kötelező: 6 hónapnál nem régebbi „VERSENYEZHET” sportorvosi engedély,
Haladó kategóriákban: 2014. évre érvényesített BUDO PASS, 2014. évi VERSENYENGEDÉLY
FIGYELEM! Az 5 és a 6-7 és a 8-9 és a 10-11 ÉVES KEZDŐ KATÁBAN ELÉG A STÍLUS
KÖNYV A FOKOZAT IGAZOLÁSÁRA, ÉS AZ INDULÁSRA!
Nevezési díj:

2500 Ft/fő, két versenyszám esetén 4000 Ft/fő. Mindhárom kategória:
6000 Ft

Nevezési határidő:

2014. május 01. 24 óra

Nevezési díj fizetése:

készpénzben, a helyszínen, a verseny napján

Nevezési cím:

tempokomarom@gmail.com
NEVEZÉSRE TÜNTESSÉTEK FEL A SZÜLETÉSI IDŐT,
PONTOS SÚLYT és ÖVFOKOZATOT az esetleges összevonások
miatt!

Elérhetőség, információ:

Filep Imre 00 36 20 564 4142

Sorsolás:

2014. május 02.

Regisztráció:

A verseny napján 8-9 óra között a helyszínen

Díjazás:

I-III. helyezettek érem, oklevél, minden résztvevőnek emléklap

Óvás:

Közvetlenül a vitatott versenyszám után a főbírónál írásban benyújtva
10.000,- Ft befizetésével.

Jegyek:

400 Ft, 6 év alatt ingyenes. A jegy egyben tombola is, a verseny alatt
számos ajándékot sorsolunk ki.

A nevezés leadása egyben nyilatkozat a nevezési feltételek elfogadásáról.
A rendezők a változtatás, összevonás jogát fenntartják!
A verseny alatt büfé üzemel!
A rendezők a versenyzők és nézők értéktárgyaiért nem vállalnak
felelősséget!

Egyebek:

Minden résztvevőnek eredményes felkészülést kívánunk!

Komárom, 2014.március
Filep Imre sk.

