Meghívásos Fudokan Országos Bajnokság 2018.

A verseny jellege:
 Országos Bajnokság és meghívásos baráti találkozó.
A verseny célja:
 A sport és baráti kapcsolatok ápolása, Fudokan bajnoki cím megszerzése.
A verseny rendezője:
 Budai XI. Sportegyesület karate szakosztályának százhalombattai csapata.


A verseny ideje: 2018.05. 13. VASÁRNAP, 10 óra.

A verseny helyszíne:


Százhalombatta, Városi Sportközpont, Vasút u. 41. A Városi strand mellett.

Öt küzdőtéren zajlanak az események.
Versenyszám


Fiú, lány, egyéni kata, csapat kata, WKF kumite, szivacs kumite, egyéni fegyveres kata, (Kobudo fegyverrel
bemutatott formagyakorlat),open kumite(súlycsoportbontás nélküli ippon shobu)



A jelentkezők figyelembe vételével bontásra vagy összevonásra kerülhet sor.

Bírói testület:


WKF bírók közreműködésével.

Verseny főbírája:
Hajdú László, 4. Dan
A verseny díszvendége:


Dr. Nánai Ferenc, 8. Dan a Magyar Fudokan Karate Szövetség Elnöke.

Kategóriák:


6 éves, 7éves, 8 éves,9 éves,10 éves,11 éves, 12 éves,13 éves,14 éves, 15 éves, 16 éves, 17 éves, és
felnőtt női, felnőtt férfi,(18-37 éves korig) Old-Boys és Karate Lady, (igény szerint), 38. életévét betöltött és
annál idősebb versenyzők számára.



Old- Boys, és Karate Lady korcsoportban nincs övfokozati megkötés, de nevezéstől függően kezdő-haladó
bontás lesz.

Kumite versenyszámban a nevezés, WKF kumitében, vagy szivacs kumitében lehetséges!
Korcsoportok kialakításánál a verseny napján betöltött életkor számít!

CSAPAT KATA:


Fiú és lányok, nők és férfiak, közösen is alkothatnak háromfős csapatokat.



6-9 éves, 10-13 éves, 14-17 éves, felnőtt női, felnőtt férfi, old-boys és karate lady.

DÍJAZÁS:


Teljes vigaszággal, két harmadik helyezettet hirdetünk.



Csapat kata versenyszámban, korosztálytól függetlenül, Fudokan bajnokot hirdetünk.

SZIVACS KUMITE:


Körmérkőzés



A szükséges felszerelést, a szervező biztosítja,



6-7 éves, 8-9 éves fíúk és lányok részére.



Fehér-citomsárga öves karatékák számára.

Szivacs kumite szabályok:


A versenyzőkön piros/kék színű szivacsmellény van. Erre kell a tépőzárral borított szivacskockát felhelyezni.



Fejenként két kockával folyik a küzdelem,



Az egy perc futóidő letelte, vagy a tiszta 8-pontos különbség elérése jelenti a küzdelem végét.



Csak tsuki szerű kéztechnikára adható pont,



Együttes találatnál nincs pont,



Pontegyenlőség esetén, maximum egy percig vagy első találatig folyik a küzdelem,



Lábtechnikák és a fej érintése tilos!



Kocka elvesztése után még két másodpercen belül van lehetőség a pontszerzésre, vagy a kocka ismételt
birtokba vételére,



A kocka lesöprése, eldobása figyelmeztetést vagy intést von maga után,



A mellény folyamatos takarása tilos, figyelmeztetést vagy intést von maga után,



A vállra helyezett kocka, pontot ér.

Díjazás:


Korcsoportok bontására, összevonására kerülhet sor., lehetőleg négy-hat fős csoportokban.



Minden versenyző éremmel tér haza, több harmadik helyezést hirdetünk!

WKF KUMITE:

Küzdőidők:

6- 9 éves,

10 - 11 éves ,

12 - 14 éves,

15-17 éves…

18-37 éves férfi:

18-37éves női

38+ női és férfi:

1 perc tiszta küzdőidő.
1,5 perc tiszta küzdőidő.
2 perc tiszta küzdőidő.
2 perc tiszta küzdőidő
3 perces tiszta küzdőidő.
2 perces tiszta küzdőidő.
2 perc tiszta küzdőidő.

Védőfelszerelés:

Szivacskumitében nincs védőfelszerelés.

WKF kumitében fogsorvédő, és az övvel megegyező színű seikenvédő használata kötelező!

Mellvédő lányoknál, 14 éves kortól kötelező!

Lábfej- lábszárvédő használata ajánlott, testpajzs viselése engedélyezett.

Védőfelszerelés hiányában a versenyző nem indulhat el a kumite versenyszámban!

Díjazás:


Kumitében, teljes vigaszággal, két harmadik helyezettet hirdetünk.



Korosztályonként a legjobb helyezést elérő fudokanos versenyző a Fudokan bajnok.

OPEN KUMITE:


18 év feletti nők és férfiak részére.



Súlycsoportbontás nélküli, Ippon Shobu kumite.

Védőfelszerelés:


fehér színű seikenvédő.



fogsorvédő.



Női versenyzőknél mellvédő kötelező.



Lábszár és lábfejvédő nem megengedett.

Díjazás:


.Egyenes kieséssel, vigaszág nélkül, két harmadik helyezettel. A versenyzők a győztes mérkőzéseik alapján
kerülnek a következő fordulóba, illetve a döntőbe.



A legjobb helyezést elérő fudokanos versenyző a Fudokan Bajnok.

KATA:


6-12 éves korosztályig a versenyzők egyszerre mutatják be a katáikat.



A 13 évet betöltött versenyzők egyesével mutatják be a katákat.



Csapat katában fiúk és lányok közös csapatot is alkothatnak. Csapat kata esetében a nevezésnél, a
legidősebb gyermek életkora számít.



A döntőben, minden korosztályban, a versenyzők egyesével mutatják be a katáikat.

Díjazás:


Teljes vigaszággal, két harmadik helyezettet hirdetünk.



Egyéni kata versenyszámban, korosztálytól függetlenül, Fudokan bajnokot hirdetünk.

az alábbi változással:


Egyéni haladó kategóriában, kadet (15 év), junior, felnőtt és senior korosztályban, csak úgy lehet Fudokan
bajnok a versenyző, ha Fudokan katát mutat be a döntőben.

KOBUDO KATA:


18 év feletti női és férfi versenyzők részére.



Minden versenyző egyesével mutatja be a formagyakorlatot.

Díjazás:


Az első helyezést elért versenyző, egyben a Fudokan Bajnok.



Teljes vigaszággal, két harmadik helyezettet hirdetünk.

VERSENY BÍRÁSKODÁSA:
Szivacs kumite, WKF kumite, Open kumite ,TÜKÖRBÍRÓS rendszerrel.

Open kumite biráskodás:


A

versenyzéshez

sportorvosi,

háziorvosi

vagy

iskolaorvosi

engedély

szükséges,

melyet

vagy

iskolaorvosi

engedély

szükséges,

melyet

szúrópróbaszerűen ellenőrizni fogunk!



Fudokan Ippon Shobu szabályrendszer szerint.
Küzdőidő:



2 perc

WKF Kumite bíráskodás:


A

versenyzéshez

sportorvosi,

háziorvosi

szúrópróbaszerűen ellenőrizni fogunk!


WKF szabályok szerint az alábbi változtatásokkal:



2-4 főig körmérkőzés. A körmérkőzések megmaradnak, ha az adott korosztályban nem jelenik meg a
nevezéskor leadott létszámú versenyzői csapat!



A versenyzők létszámától függően, súlycsoportok kerülnek kialakításra. Ennek sportszerű kialakításához
kérjük a versenyzők pontos súlyának megadását!

Kata bíráskodás:


3 bíró dönt,



Zászlós rendszerrel.



6-9 éves korig, egy kata bemutatása szükséges.



10-13 éves korig két kata felváltva elegendő, döntőben ismételhető.



14. évet betöltött versenyzőknek minden fordulóban új katát kell bemutatniuk.

Kobudo Kata bíráskodás:


3 bíró dönt,



Zászlós rendszerrel,



Két kata felváltva elegendő.

Nevezési határidő: 2018. május. 8. kedd, 24 óra.
A létszámot maximalizáljuk, ezért a nevezési határidő lejárta után nem tudunk nevezéseket fogadni. A sorsolást külön
bizottság, külső helyszínen végzi. A nevezés módosítására van lehetőség, aminek a dija:1000 Ft személyenként.
Nevezési díj:


5000 Ft/ fő, egy versenyszám



6000 Ft/ fő, két versenyszám



További versenyszámok esetén, 7000 Ft, függetlenül attól, hogy hány versenyszámban indul a versenyző.



3000 Ft/ csapat

A nevezésnél kérjük megjelölni a verseny napjáig betöltött életkort, kumite, szivacskumite versenyszámokban
a súlyt és minden versenyszámban a meglévő övfokozatot is!
Az egy egyesület alá tartozó települések nevezésénél kérjük előre jelezni, hogy együtt vagy külön kívánnak
indulni!
Utólag reklamációt nem fogadunk el!

A változtatás jogát fenntartjuk!
Az eredményhirdetés folyamatos!

Belépőjegy:


500 Ft.



6 éves kor alatt ingyenes!

Nevezési cím:
Kis Tímea, Százhalombatta, Erkel Ferenc krt.48 3/9. Tel: 06-70 - 389- 0036
E-mail.: puskastimi76@gmail.com

Sikeres felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk!

Sporttársi Üdvözlettel!
Osu!
Kis Tímea és Dobi Tibor

