25. BUDAPEST OPEN
NYÍLT NEMZETKÖ ZI KARAT E BAJNOKSÁG

Tartalomjegyzék
Dr. Mészáros János, a Magyar Karate Szakszövetség Elnökének köszöntője ............................................... 2
Pap János, az Éremgyár.hu Kft ügyvezetőjének köszöntője ............................................................................ 3
Rebicek Gerd, a Budapest Open szervező bizottság elnökének köszöntője ................................................. 4
A 25. Budapest Open kiírása................................................................................................................................. 5
2022. 09. 17. szombat......................................................................................................................................... 5
2022. 09. 18., vasárnap ....................................................................................................................................... 6
A XXV. Budapest Open tervezett programja. ................................................................................................... 8

1

25. BUDAPEST OPEN
NYÍLT NEMZETKÖ ZI KARAT E BAJNOKSÁG

DR. MÉSZÁROS JÁNOS , A MAGYAR KARATE SZAKSZÖVETSÉG
ELNÖKÉNEK KÖSZÖNTŐJE

Tisztelt Sportvezetők, Edzők, Versenyzők,
Tisztelt Vendégeink!
Köszöntöm Önöket a Budapest Open Nemzetközi karate verseny alkalmából.
Nagy megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy immár 25. alkalommal
rendezhetjük meg ezt a versenyt, amely negyed századdal ezelőtt indult el,
felnőtt korosztályban, mindössze 3 ország, 150 versenyzője részvételével.
Shihan Rebicek Gerd, a verseny alapító főszervezője és a céltudatos
szervezőbizottságnak köszönhetően azóta
ez a rendezvény az összes
korosztályt érintve, Európa meghatározó versenyévé vált.
Az elmúlt évek kiemelt jelentősége nemcsak a 2000 feletti induló létszámban van, hanem abban
is, hogy jelentős számú ország ez a versenyt jelölte ki kvalifikációként a hivatalos WKF
Világbajnokságra és az EB-re.
Összességében a szervezés, a verseny szakmai színvonala és létszáma a Világ legnagyobb
versenyei közé emelte ezt az eseményt.
A karate Olimpiai programba kerülése óta a verseny jelentős szerepet tölt be a nemzetközi
felkészülésben, ezt koronázta meg a sikeres Olimpia, illetve hazai részről a Budapest Openeken is
tapasztalatokat szerzett kiváló magyar versenyző, Hárspataki Gábor bravúros bronzérme, amely
továbbviszi az olimpia és a szurkolók hangulatát a Budapest Openre is.
Budapest, Európa szívében méltó házigazda lesz a szervezésben és vendéglátásban, illetve abban a
szerepben is mint kiváló találkozási lehetőség a sport barátságok számára és abban is, hogy itt
találkozhatnak és megmérettetési lehetőséget kapnak Európa és a világ legjobb karate versenyzői.
A versenysorozat hagyományai és színvonala arra köteleznek bennünket, hogy a 25. Budapest
Open, mind létszámában, mind a szakmai programokban is méltó ünnep lehessen a sportág, a
résztvevő karatékák és a nézők számára is.
A versenyzőknek sérülésmentes küzdelmeket és kiváló sportszakmai tapasztalatokat, a nézőknek
pedig felejthetetlen sportélményeket kívánok.
Sportbaráti Tisztelettel:
Dr. Mészáros János
A Magyar Karate Szakszövetség elnöke
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25. BUDAPEST OPEN
NYÍLT NEMZETKÖ ZI KARAT E BAJNOKSÁG

PAP JÁNOS, AZ ÉREMGYÁR.HU KFT ÜGYVEZETŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE

Tisztelt Edzők, Sportvezetők, Versenyzők!
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a 25. alkalommal megrendezett Éremgyár Budapest
Open Nemzetközi versenyt névadói lehetünk. Évről évre nő a résztvevő versenyzők és országok száma.
Tavaly az 1 700 fős mezőny színvonala különösen magas szintet ért el. Bízunk benne, hogy az
idén is legalább ugyan ilyen létszámmal számolhatunk, és hogy ismét egy nagyon magas színvonalú
versenyt rendezzünk Budapesten.
Már várjuk azt, hogy ismét találkozhassunk 2022 őszén, és reméljük, hogy sok új fiatal
versenyző is megméretteti magát ezen a rangos eseményen.
Eredményes felkészülést, és mindenkinek jó egészséget kívánunk!

Tisztelettel:
Pap János
Éremgyár.hu
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25. BUDAPEST OPEN
NYÍLT NEMZETKÖ ZI KARAT E BAJNOKSÁG

REBICEK GERD, A BUDAPEST OPEN SZERVEZŐ BIZOTTSÁG
ELNÖKÉNEK KÖSZÖNTŐJE

Tisztelt Edzők, Sportvezetők, Versenyzők!
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy immár 25. alkalommal
rendezhetjük meg a Budapest Open Nemzetközi versenyt. Negyed századdal
ezelőtt, az első és akkor még csak a felnőtt korosztály részére rendezett
eseményen mindössze 3 ország körülbelül 150 versenyzője indult el. A 3.-ik
évtől azonban bevezettük a kadet és a junior korosztályokat, 4.-ik évtől pedig a
gyermek korosztályokat is, aminek köszönhetően évről évre nőtt a résztvevő
versenyzők és országok száma. Így érkeztünk el az utolsó pandémia előtti
évhez, 2019-hez. Ekkor már, mivel 34 országból több, mint 2300-an
jelentkeztek, 1 hónappal a verseny előtt le kellett zárnunk a nevezést. 2020-ban
sajnos a Covid 19 miatt a verseny elmaradt. Tavaly, 2021-ben, bár bizonyos
korlátozások mellett, de újra meg tudtuk rendezni a 24. Opent, ahová 34 országból 1700 regisztráció
érkezett ismét. A létszám dinamikus növekedése mellett egyre magasabb a verseny színvonala is, ami
többek között annak is köszönhető, hogy egyre több nemzeti karate szövetség jelöli ki az Opent
kvalifikációs versenynek. 2021-ben 10 ország tett így és ennek köszönhetően a felnőtt korosztályban
voltak olyan kategóriák, amelyekben a mezőny színvonala elérte a Series A vagy a Premier Liga szintjét.
Mindannyian bízunk abban, hogy 2022-re rendeződni fog már végre a Covid-helyzet és semmi
sem áll majd annak az útjába, hogy ismét egy nagyon magas színvonalú versenyt rendezzünk
Budapesten. Ugyanígy bízunk abban is, hogy akik már jártak nálunk, azokkal ismét találkozhatunk 2022
őszén, és akik még nem, azok eljönnek először és megtapasztalhatják a verseny remek hangulatát, magas
színvonalát, hogy aztán ők is visszatérő vendégeink legyenek majd.

Rebicek Gerd
Szervezőbizottság Elnöke

4

25. BUDAPEST OPEN
NYÍLT NEMZETKÖ ZI KARAT E BAJNOKSÁG

A 25. BUDAPEST OPEN KIÍRÁSA
VERSENY RENDEZŐJE:

MAGYAR GOJU-KAI KARATE-DO SZÖVETSÉG

VERSENY CÉLJA:

A MAGYAR VERSENYZŐK RÉSZÉRE BIZTOSÍTANI A KÜLFÖLDI
SPORTOLÓKKAL TÖRTÉNŐ MEGMÉRETTETÉS LEHETŐSÉGÉT.
VÁLOGATÓ A KADET, JUNIOR, U 21 VB-RE, ÉS A FELNŐTT EB-RE.

HELYSZÍN:

BUDAPEST, IV. KER HOMOKTÖVIS UTCA 1, VASAS JÉGCSARNOK

DÁTUM:

2022. SZEPTEMBER 17– 18.

A VERSENY FŐVÉDNOKE:

DÉRI TIBOR A IV. KERÜLET POLGÁRMESTERE

2022. 09. 17. SZOMBAT

Korosztályok:

Junior:, U 21, felnőtt

.

Kata:

Junior:
U 21:
Felnőtt:

férfi, női
férfi, női
férfi, női

Kumite:

junior férfi:
női:
U 21 férfi:
női:
felnőtt férfi:
női:

-55 kg, -61 kg, -68 kg, -76 kg, +76 kg
-48 kg, -53 kg, -59 kg, +59 kg
-60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg
-50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg, +68 kg
-60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84kg
-50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg, +68 kg

csapat – férfi, női: 3 + 1 fő tartalék.

Éremgyár által támogatott pénzdíjas kategóriák:
Felnőtt férfi és női kumite open
1. díj 500 Euró
2. díj 300 Euró
3. díj 100 - 100 Euró
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Versenyszabályok:

WKF verseny szabály szerint

Védőfelszerelés:

WKF szabály szerint.

Nevezési díj:

Egyéni versenyszámok: 9 000 Ft.
Csapat: 13 000 Ft.
Open kategória: 11 000 Ft
2022. 09. 18., VASÁRNAP

Versenyszámok:

Gyermek, ifjúsági és kadet fiú – lány kata, kumite

Korosztályok és súlycsoportok:
6 - 7 éves fiúk

-24 kg, +24 kg

6 - 7 éves lányok

-22 kg, +22 kg

8 – 9 éves fiúk

-27 kg, -32 kg, +32 kg

8 – 9 éves lányok

-30 kg, +30 kg

10 – 11 éves fiúk

-30 kg, -35 kg, -40 kg,-45 kg, +45 kg

10 – 11 éves lányok

-30 kg, -35 kg, -40 kg, +40 kg

12 – 13 éves fiúk

-40 kg, -45 kg, -50 kg, -50 kg,-55kg,+55kg

12 – 13 éves lányok

-42 kg, -47 kg, +47 kg

14 – 15 éves, kadet fiúk

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

14 – 15 éves, kadet lányok

-47 kg, -54 kg, +54 kg

A verseny napjáig betöltött kor számít.
Versenyszabályok:

WKF szabály szerint, a következő változásokkal: 6 – 13 évesek 1, 5 perc
tiszta küzdő idő. Katánál: 6 - 7, 8 – 9, 10 – 11 évesek: minimum 2
különböző kata kötelező, 12 – 13 évesek: minimum 3 különböző kata
kötelező. Az említett korosztályoknál a selejtezőkben két versenyző
egyszerre katázik. Az éremmért a versenyzők egyenként mutatják be a
katát. 14 – 15 évesek kumite és kata WKF szabályok szerint. Minden
korcsoportban - teljes vigaszág!
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Védőfelszerelés:

WKF szabály szerint.

Mérlegelés ill. regisztráció:

A verseny helyszínén, pénteken este 17:00 órától 22:00 óráig ill. a verseny
mind két napján 7 órától 13 ig. Mérlegelés kötelező a kadet, junior, U21
és felnőtt korosztálynak. A gyerek kategóriákban szűrőpróba szerű
mérlegelést alkalmazunk. A megengedett súly túllépése a versenyből való
kizárást von maga után.

Nevezési díj:

Egyéni versenyszámok 9 000 Ft.

Díjazás:

1 – 3. helyezett érem és oklevél, minden első helyezett kupa és
szponzori külön díjak.

Verseny támogatói:

Éremgyár, Székely Budo Sport Kft, Budo magazin, Fine Designs, Tatami
Sport, Arawaza, Goverrnment Guard Security.

Óvás:

Írásban, 30 000 forint befizetése mellett. Amennyiben az óvást a
versenybíróság elfogadja, az összeg visszafizetésre kerül.

Bírók:

Meghívott hazai és külföldi bírók. A verseny főbírója: Molnár Tamás
WKF bíró, a Magyar Bírói Bizottság elnöke

Belépőjegyek:

A helyszínen megvásárolhatók. Gyermek: 400 Ft, felnőtt 1000 Ft.

Nevezési határidő:

2022. 09. 12. de amennyiben a nevezések elérik a 2 000
fős létszámot a nevezés lezárul a megjelölt határidő előtt!
Amennyiben a nevezés határidőn túl érkezik, a nevezési díjak
10 000, 16 000 ill. 12 000 forintra módosulnak. Minden versenyzőnek
saját kék ill. piros övet kell hoznia!

Nevezés online:

Kérünk mindenkit, hogy csak a: www.sportdata.org honlapon
regisztráljon.

Információk:

Rebicek Gerd tel. 06 70 436 4461
E mail: gerd.rebicek@gmail.com
Honlapok: www.budapest-open.hu és www.sportdata.org
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Nevezési feltétel:

Érvényes Budo pass, versenyengedély. Érvényes sportorvosi bejegyzés.
Minden résztvevőnek sikeres felkészülést kívánunk!
Rebicek Gerd
Szervező bizottság elnöke

A XXV. BUDAPEST OPEN TERVEZETT PROGRAMJA
2022.09.16.
17 00 – 22 00: regisztráció, nevezés, mérlegelés a verseny helyszínén (Vasas Jégcsarnok, Budapest, IV.
ker homoktövis utca 1.)
2022.09.17.
7 00 – 13 00 regisztráció, nevezés és mérlegelés lehetősége.
8 00 - 11 30 verseny kezdése férfi, női felnőtt, junior és U 21 kata, férfi és női kumite U 21
10 00 - 10 20 verseny ünnepélyes megnyitása
11 30 – 14 00 férfi és női junior kumite
14 00 – 18 00 férfi és női felnőtt kumite a legnagyobb súlycsoporttól haladva lefele
18 00 – 19 00 férfi és női csapat kumite
19 00 - 21 00 férfi és női open kumite
Folyamatos eredményhirdetés
2022.09.18.
7 00 – 11 00 regisztráció, nevezés és mérlegelés lehetősége - kötelező csak a kadet korosztálynak.
8 00 – 9 00 kata versenyszámok a legfiatalabb korosztálytól haladva az idősebbek felé.
9 00 – tól kumite a legfiatalabb korosztálytól haladva az idősebbek felé.
Folyamatos eredményhirdetés.

8

