A verseny megnevezése:
HUNGARIAN OPEN GRAND PRIX
Ifjúsági, kadet, junior és U21 nemzetközi karatebajnokság
Kvalifikációs pontszerző verseny katában a 2020 Budapesten sorra
kerülő Kadet, Junor és U21 Európa Bajnokságra a következő
válogatottaknak: Magyarország, Ausztria, Horvátország, Szerbia és
Szlovákia. Hagyományosan a következő országok képviselői vettek
részt eddig az előző évek során, Ukrajna, Románia, Oroszország,
Csehország, Németország, Norvégia, Grúzia, Franciaország,
Olaszország.
A verseny ideje:

2019. november 9. szombat 09.00

A verseny helyszíne:

Városi Sport- és Rendezvénycsarnok
2310 Szigetszentmiklós, Szebeni u. 81.

A verseny védnöke:

Dr. Mészáros János
a Magyar Karate Szakszövetség elnöke
a Nemzeti Versenysport Szövetség elnöke

A verseny rendezője:

Magyar Karate Szakszövetség

Bírói testület:

a Magyar Karate Szakszövetség Bírói Bizottsága által megbízott
hivatalos bírók és nemzetkőzi minősítéssel rendelkező külföldi
bírók;
2017-ben és 2018-ban 33 WKF/EKF bíró vett részt a hazai WKF/EKF
bírói minősítéssel rendelkező bírók melett

Meghívott bírók a WKF és az EKF Bírói Bizottságából:
Alois Wiesböck (Ausztria) – A European
Karate
Federation
Bírói
Bizottságának
vezetője és a World Karate Federation Bírói
Bizottságának tagja

Uğur Kobaş - A European Karate Federation
Bírói Bizottságának tagja és a World Karate
Federation Bírói Bizottságának tagja

Főbíró:

Molnár Tamás WKF/EKF karate referee
a Magyar Karate Szakszövetség Bírói

Bizottságának elnöke

Versenyszámok:

Versenyszabály:

egyéni női, férfi kata és kumite

kata és kumite szabályok szerint az alábbi eltérésekkel
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KATA ÉS KUMITE KATEGÓRIÁK

Kor

Kata

Férfi

Női

Küzdőidő

10 év

2 kata váltva,

-34, -40, +40

-34, -40, +40

1.5 perc

-34, -40, +40

-34, -40, +40

1.5 perc

-40, -46, -52, -57, +57

45, 50, +50

1.5 perc

-40, -47, -57, +57

-45, -50, +50

1.5 perc

éremért ismételhető
11 év

2 kata váltva,
éremért ismételhető

12 év

3 kata váltva,
éremért ismételhető

13 év

3 kata váltva,
éremért ismételhető

Kadet

WKF

-52, -57, -63, -70, +70

-47, -54, +54

WKF

Junior

WKF

-55, -61, -68, -76, +76

-48, -53, -59, +59

WKF

U21

WKF

-60, -67, -75, -84, +84 -50, -55, -61, -68, +68

WKF

10 – 13 éves korig a két versenyző egyszerre hajtja végre a formagyakorlatot!
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Védőfelszerelések:

Kötelező: piros és kék kesztyű, sípcsontvédő, lábfejvédő, fogvédő,
nőknek kadet korosztálytól mellvédő
Ajánlott: testvédő minden kategóriában, fiúknál mélyvédő,
arcvédő (face mask) kadetok és kadet alatti korosztályok
számára

A súlycsoport-összevonás és a körmérkőzéses rendszer kialakításának jogát alacsony
indulói létszám esetén fenntartjuk.
Mérlegelés :

a mérlegelés helyéről és időpontjáról később adunk tájékoztatást

Nevezési díj:

5500 Ft/fő, további versenyszám esetén 3500 Ft/versenyszám

Nevezési határidő:

2019. november 5. kedd

Nevezési díj fizetése:

készpénzben a helyszínen a verseny napján

Nevezési cím:

karateprogramok.hu weboldalon

Elérhetőség:

Falusi Márton
mobil: +36 20 926 87 61
e-mail: marton.falusi@gmail.com

Információk:

Az előzetes program, azaz a versenyszámok hozzávetőleges
kezdési időpontjai a nevezési lapon szereplő e-mail címre
kiküldésre kerülnek, illetve megtekinthető lesz a
www.facebook.com/karatehungarianopen és a
karateprogramok.hu oldalon!

Regisztráció:

a verseny napján
bemutatásával

08.00
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órától,

a

szükséges

igazolások

Minden versenyzőnek kötelező:
- 6 hónapnál
engedély,

nem

régebbi

„VERSENYEZHET”

sportorvosi

- 2019. évre érvényesített BUDO PASS,
- 2019. évi VERSENYENGEDÉLY
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!
Kérjük, hogy klubonként egy személy nevezzen a helyszínen! Köszönjük!

Díjazás:

I. helyezettek
II-III. helyezettek

Óvás:

közvetlenül a vitatott versenyszám után a főbírónál írásban
benyújtva 30.000,- Ft befizetésével

Jegyek:

800 Ft / fő 14 éves kortól

Egyéb:

- érem, oklevél és serleg
- érem és oklevél

Csak online nevezést fogadunk el!
A nevezés leadása egyben nyilatkozat is a nevezési feltételek
elfogadásáról.

Minden résztvevőnek eredményes felkészülést kívánunk!
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