ADAMANTIN KUPA
Nyílt karate bajnokság
A verseny ideje: 2022. március 26. (szombat) 930 óra
A verseny helye: Miskolci Rendvédelmi Technikum
3526 Miskolc Szentpéteri Kapu 78.
A verseny célja: Gyermekekkel megismertetni és megszerettetni a versenyzést, sikerélmény
biztosítása. A nem versenyző felnőttek és seniorok számára lehetőséget
biztosítani a megmérettetésre, valamint lehetőséget biztosítani a
tapasztalattal rendelkező versenyzők részére is.
A verseny rendezője: A Szkítia Harcművészeti Egyesület
A verseny fővédnökei:
 Dr. Mészáros János
- A Nemzeti Versenysport Szövetség elnöke, a Magyar Karate Szakszövetség elnöke
 Veres Pál
- Miskolc megyei jogú város polgármestere
A verseny főbírója: Turák Péter WKF nemzetközi kata és kumite bíró, a Magyar Karate
Szakszövetség Bírói Bizottságának tagja
Bírói testület: Minősítéssel rendelkező hazai bírók
Versenyszámok utánpótlás kategóriában:
 Shiko dachi
 Kihon
 6 pontos Pre-Kumite
 Szivacs Kumite
Versenyszámok A,B és C kategória részére:
 Kata (WKF szabály szerint)
 Kumite (WKF szabály szerint)
Nevezési feltételek: Az edző felelősége, hogy a versenyző a versenyzéshez szükséges
feltételekkel rendelkezzen, valamint életkorát és övfokozatát igazolni tudja (Budo Pass,
igazolvány,stb.)
Nevezési határidő: 2022. március 18. (péntek) 2400 óráig

Nevezési díj:
 5000 Ft/fő 1 versenyszám
 8000 Ft/fő 2 versenyszám

Nevezési cím és információ: Kántor József
Mobil: +36-30-851-2963
www.karateprogramok.hu weblapon keresztül
Nevezéssel kapcsolatos információ: Gali Csaba +36-20-412-3168
gali.csaba66@gmail.com
Regisztráció: A verseny napján, a helyszínen 800-900 óra között a csapatvezetők által.
Díjazás: I. helyezett érem oklevél és kupa, II. III. helyezettek részére érem és oklevél
A verseny legfiatalabb fiú és lány, valamint legidősebb férfi és női versenyzője, illetve a
legtöbb versenyzőt felvonultató csapat külön díjazásban részesül!
Óvás: Közvetlenül a kifogásolt mérkőzés után, írásban a főbírónál. Óvás díja: 15000 Ft
A verseny névadó fő szponzora Kasperkovics János az Adamantin Kft. tulajdonos
ügyvezető igazgatója
Egyéb: A helyszínen büfé és Budo shop üzemel. A versenyzők és nézők értéktárgyaiért nem
vállalunk felelőséget!
Covid-19 protokoll a hatályos egészségügyi szabályok szerint.
A rendezőség a változtatás, összevonás jogát fenntartja!
Mindenkinek sikeres felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk!

A belépés ingyenes!
2022.01.30.
Kántor József
A B-A-Z. Megyei Karate Szövetség alelnöke
A Szkítia Harcművészeti Egyesület elnöke

