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VERSENYKIÍRÁS 
 

Balmaz kupa 

Regionális karate verseny 

 A VERSENY CÉLJA:  

- lehetőséget biztosítani a fiatal utánpótláskorú versenyzőknek, 

- a Kyokushin karate népszerűsítése, 

- a sportágon belüli barátság elmélyítése, 

- az utánpótlás nevelés és kiválasztás lehetőségeinek  bővítése. 

A VERSENYEK IDEJE ÉS HELYE:  

2019. 04. 27 .  4060 Balmazújváros Kőnig rendezvényközpont (Kastélykert u. 1-2) 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ ÉS FELTÉTEL: 2019. 04. 18. (csütörtök) A nevezést kérem a név, 

születési idő, övfokozat, pontos súly és korcsoport alapján megadni.  

A VERSENY FŐBÍRÁJA: Shihan Szabó Tamás 5. dan 

A VERSENY RENDSZERE:  

A kezdő versenyzők fehér és kék övesek négyes csoportokban körmérkőzésben, a tapasztaltabb 

küzdők egyenes kiesés rendszerben fognak küzdeni. 

A VERSENY RÉSZTVEVŐI: Az egyesület által meghívott klubok.  

A VERSENY RENDEZŐJE: Balmaz-Karate egyesület. 

VERSENYSZÁMOK: Egyéni KYOKUSHIN KUMITE és KATA 

Korosztály Születési év Küzdőidő kezdő  haladó 

Gyermek 0.  2010-2011 évben, vagy korábban születettek 

1 perc+30 

másodperc 

0-10-9-8-7 kyu 

6. kyutól, illetve ha 

országos versenyen 

dobogóra került az 

elmúlt két évben 

Gyermek I.  2009-2010 évben születettek 2 perc+1 perc 

Gyermek II.  2008-2007 évben születettek 2 pec+1perc 

Serdülő  2006-2005 évben születettek 2 perc+1 perc 

Ifjúsági   2004-2003 évben születettek 

2 perc+1 

perc+1 perc 

Junior 2002-2001 évben születetek 

2 perc+2perc 

mérleg+2 perc 

Felnőtt B; C 2000 vagy régebben születettek 

2 perc+2 perc 

mérleg+2 perc 

     

  

Egyéni Kyokushin Kata (egyenes kieséses zászlós rendszer): 

Gyermek 0. (2010-2011): Taikyoku sono ichi 

Gyermek I. (2009-2010): Taikyoku sono ichi; Taikyoku sono ni, Taikyoku sono san 

Gyermek II. (2008-2007): Taikyoku sono san; Pinan sono ichi; Pinan sono ni 

Serdülő (2006-2005): Pinan sono ichi Pinan sono ni; Pinan sono san; Pinan sono yon; 

Pinan sono go 
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Ifjúsági (2004-2003): Pinan sono san; Pinan sono yon; Pinan sono go; Tsuki no, Geksai 

dai 

 

Junior (2002-2001): Tsuki no, Geksai dai, Yantsu ; Saifa; Geksai Sho 

 

 

VÉDŐFELSZERELÉSEK (testvédős rendszerben):  

- gyermekek részére: lábszárvédő, altestvédő, testvédő, fejvédő, seikenvédő 

- serdülők részére: lábszárvédő, altestvédő, testvédő, fejvédő, EKO szabályrendszer 

- ifjúsági lányok részére: lábszárvédő, altestvédő, testvédő, fejvédő EKO 

szabályrendszer 

- ifjúsági fiúk részére: lábszárvédő, altestvédő, fejvédő EKO szabályrendszer 

- juniorok részére: lábszárvédő, altestvédő (lányok részére kosaras mellvédő) 

- felnőttek részére: lábszárvédő, altestvédő (lányok részére kosaras mellvédő) fejvédő 

használata kötelező! 

INDULÁSI FELTÉTELEK: 

- 2019 évre érvényes szervezeti tagsági igazolvány (BUDO PASS), korcsoportnak 

megfelelő övfokozati bejegyzéssel 

- érvényes sportorvosi alkalmassági vagy versenyezhet igazolás, 

- helyszíni orvosi vizsgálaton való megjelenés és alkalmasság 

- nevezési díj megfizetése 

- nevezés a nevezési határidőn belül 

 

NEVEZÉSI CÍM: karate.main1.hu/index.php 

 

NEVEZÉSI INFORMÁCIÓK: Sensei Berecz Gábor Tel: +3630 5075098 

 

NEVEZÉSI DÍJ: 2000 Ft /fő/egyéni versenyszám 

 3000 Ft /együttes (kata és kumite) versenyszámok esetén 

 

DÍJAZÁS: Az I. helyezettek serleg, érem, oklevél, a II.-III. helyezettek érem és oklevél 

díjazásban részesülnek.  A kezdő versenyzők (7-kyu-ig) érem díjazásban részesülnek, akik 

négyes csoportokban küzdenek. 

Verseny Programja: 900 - 1000   :  Mérlegelés, orvosi vizsgálat 

 1030-1130  :  Sorsolás 

 1230   Megnyitó és Küzdelmek 

 1800  Eredményhirdetés 

Eredményes felkészülést, és jó versenyzést kívánok mindenkinek.  
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 Osu! 

 sensei Berecz Gábor 4.dan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


