
Időpont: 2017 április 22 10:00 óra

Helyszín:

Rendező: A Magyar Karate Szakszövetség és a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából, az Ippon Shobu Stílusszövetségek egyetértésével az

Célja:

Főbíró: "A" nemzetközi versenybíró

Bírói kar:

Versenyszámok:

Sorsolás: 2017 április 21 péntek 10:00 óra

Regisztráció: 2017 április 22

Óvás:

Újpesti Jégcsarnok (1042 Budapest, Megyeri út 13.)

Lovász György
Ippon Shobu Egyeztető Fórum

dr. Mészáros János
Magyar Karate Szakszövetség

óvási díj befizetésével. 

Schneider László

Közvetlenül a vitatott versenyszám után a főbírónál, 8 000 Ft

kategóriás

A tradicionális karate népszerűsítése, a 2016-2017. évi egyéni kata és kumite diákolimpiai bajnoki címek eldöntése.

Leány és Fiú Kata (formagyakorlat) és Kumite (küzdelem, abszolút kategóriában).


 között a helyszínen08:15-9:30

XIV. IPPON SHOBU KARATE DIÁKOLIMPIA

S.K.I. Magyarországi Szövetsége

Krepsz János
Magyar JKA Karate Szövetség

A Magyar Karate Szakszövetségnél nyilvántartott, és a versenyre a stílusszövetségek által delegált ippon-shobu bírókból - létszámarányosan -kijelölt 

testület.



I. (6 év) 2010 április 23 és 2011 április 22
II. (7 év) 2009 április 23 és 2010 április 22
III. (8 év) 2008 április 23 és 2009 április 22
IV. (9 év) 2007 április 23 és 2008 április 22
V. (10 év) 2006 április 23 és 2007 április 22
VI. (11 év) 2005 április 23 és 2006 április 22
VII. (12) év 2004 április 23 és 2005 április 22
VIII. (13 év) 2003 április 23 és 2004 április 22
IX. (14 év) 2002 április 23 és 2003 április 22
X. (15 év) 2001 április 23 és 2002 április 22
XI. (16 év) 2000 április 23 és 2001 április 22
XII. (17 év) 1999 április 23 és 2000 április 22
Junior korcsoport 1996 április 23 és 1999 április 22

Kihon ippon kumite 8x8

Fehér seiken védő 4

4.500 Ft

6.500 Ft 2017 április 20 18:00 óráig

2017 április 18 24:00 óra

Érem, oklevél

SzámaFehér vagy átlátszó fogvédő

Fogsorvédő

(valamennyi, a verseny időpontjában felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény nappali tagozatán tanuló 

karatéka részére, aki nappali tagozatra szóló diákigazolvánnyal rendelkezik)

Díjazás

IV. helyezettek Oklevél

Küzdőtér

Ippon Shobu kumite

6 hónapnál *

6 hónapnál *

A nevezési feltételek betartásáért a csapatvezető teljes körű felelősséggel tartozik! A versenyzők a versenyen saját felelősségükre vesznek részt. A rendező semmilyen - a 

versenyzők „maguknak”, vagy egymásnak okozott sérüléséért, vagy nem a rendező hibájából keletkező dologi kárért - felelősséggel nem tartozik.

Nevezéssel kapcsolatos információk

1 évnél *

1 évnél *

Felnőttképzési, felsőoktatási kategória

Emailben a nevezési címre elküldve

Versenyszabályok

Korcsoportok Engedélyek

6 hónapnál *
6 hónapnál *

között születettek
között születettek
között születettek

6 hónapnál *

Fizetés a helyszínen!

között születettek
között születettek
között születettek
között születettek

(akik még középiskolába járnak, de már betöltötték a 18. életévüket)

II-III. helyzettek

6 hónapnál *

6 hónapnál *

6 hónapnál *

között születettek
között születettek

között születettek
között születettek

6 hónapnál *

6 hónapnál *
6 hónapnál *

A JKA Szabálykönyv és az MKSZ Ippon Shobu szabálykönyve szerint,

között születettek

Nevezési határidő

Nevezési díjak

nevezes@jkahungary.hu

Nevezési cím

 Nevezési díj

 2 v.szám nev.díja

I. helyezettekVédőfelszerelés Serleg, érem, oklevél

Kumitében a seikenvédő legyen vékony – kb. 3 cm alatti, körüli –, fedje a kézfejet a szükséges felületeken – seiken, uraken, (találatnál csak a védő felülete találkozzon a 

célfelülettel, a védőpárna éle nem). Méretében illeszkedjen az ökölhöz, biztosítsa az ököl teljes bezárását, az ökölhöz és a csuklóhoz jól rögzíthető legyen. Lehetőleg 

vérszennyeződéstől tisztítható legyen – bőr, műbőr anyagú. Az új versenyszabálykönyv védőfelszerelésre vonatkozó előírásai – a versenybírói kar döntésének és az 

ésszerűségnek megfelelően – türelmi idővel kerülnek bevezetésre (pl. mellkasvédő), ez érinti ezt a versenyt is. A versenyzők ruházatára és egyéb felszerelésére (pl. szemüveg 

használata) az új versenyszabálykönyv előírásai irányadóak. Fogvédő (fehér vagy átlátszó), lányoknál mellvédő használata is kötelező! Sípcsontvédő, vagy más egyéb 

védőeszköz használata tilos! Esetleges viselése kizárással jár!

A nevezés módosítása

a mellékelt nevezési feltételekben meghatározott eltérésekkel.

között születettek

A helyszíni nevezésváltoztatás 500 Ft/Fő/v.szám

6 hónapnál *

*nem régebbi sportorvosi engedély, "Versenyezhet" 

belyegyzés a Budo Passban, 2017. évre érvényesített 

Budo Pass, érvényes Versenyengedély.

Mérete

mailto:nevezes@jkahungary.hu

