A verseny ideje:

2022. November 26. szombat kezdés 10.00 óra

A verseny helye:

Angyalföldi Láng Sportcsarnok, Budapest, Rozsnyay utca 4, 1139

Verseny megnevezése: KODOMO KUPA Nyílt Országos gyermekverseny

Igyekszünk versenyzési lehetőséget biztosítani a 4- 13 éves korosztálynak, akik nem rendszeresen versenyeznek.
Ezen a versenyen cask a B és C kategóriájú versenyzők indulhatnak.
Fentieknek megfelelően a következő rendszert dolgoztuk ki:
Minden SHIKO DACHI és SZIVACS kategóriákban és az összes C kategóriákban - 4 fős csoportokra bontjuk a gyerekeket .
B kategória Kata és Kumite versenyszámaiban 8 fős táblára tesszük a gyerekeket.
Versenyszámok: shikodachi, szivacs kumite, kata, kumite.
SHIKO DACHI VERSENY:
4 - 13 éves, 10. és 9. kyusoknak: Azoknak a 10-9. kyu-soknak, akik még nem tudnak katát.
Egyszerre két versenyző mutat be 10 db chudan tsukit 4 - 7 éves korig számolásra, a tatami közepén egymás mellett a
vezetőbíróval szemben: A versenyzők a tatami szélén meghajolnak, majd néhány lépéssel a vonalra lépnek. Ismételt meghajlás
után musubi, majd heiko dachi következik. A vezetőbíró „KAMAE TE!” vezényszavára tetszőleges lábbal kilépnek oldalra kiaival
shiko dachi ( vagy kiba dachi ), tetszőleges kézzel chudan zuki. A tíz tsuki után (a tizedik kiai!) maguktól állnak föl, és köszönés
után várják a bírói döntést. A bírók zászlófeltartással döntik el, melyik versenyző volt jobb. Négy fős csoport mérkőzésekkel,
mindenkinek két meccset biztosítva. 8 éves koról számolás nélkül HAJIME vezényszóra kell az egészet megcsinálni.
„SZIVACS” KUMITE VERSENY 4 -13 ÉVES KOR KÖZÖTTIEKNEK 10. és 9. kyusoknak
Játékos versenyszám azoknak , akik még félnek az igazi kumitétől. Versenyzők felvesznek a karate ruhára egy mellényt (piros- ill.
kéket). Kezükben van két db szivacs kocka (amin tépőzár van, hogy tapadjon), cél hogy az ellenfél chudan-jára vagy a hátára
feltegyék a kockát a megjelölt körön belül.
Pontozás: A körbe karate technikával feltett kockáért yuko jár. ( A mellényen kijelölünk egy kört, így a vállra helyezett szivacsért
nem jár pont).
Hat pont különbséget kell elérni a győzelemhez. Az nyer, aki a küzdőidő lejártakor több pontot szerzett, vagy még az előtt 6 pont
különbségre tesz szert . Jogai és a büntetés ugyanúgy értelmezhető, mint a kumitében. 4 fős csoportban, 1,5 perc futóidővel,
teljes vigaszággal, két harmadik helyezettel. Pontegyenlőség esetén Senshu.
TILOS TECHINIKÁK:
- köríves kéztechnikával feltenni a szivacsot az ellenfélre
- dobni a szivacsot
- olyan küzdőtartást tartani, amivel a két kéz összezárásával folyamatos takarásban van a saját has felülete ,
C2-es kategóriás büntetést von maga után.

KATA VERSENYSZÁM:





KATA zászlós rendszerben
6 -11 éves korig egyszerre mutatja be a katát az aka és az ao.
12-13 évesek külön katáznak
Egyenes kieséssel, vigaszággal, két harmadik helyezettel.

Életkor

Szint

Alapszabály

Kiegészítés

6-7 évesek

C

Tanuló katák minden
fordulóban

1 kata

8-9 évesek

C

Tanuló katák minden
fordulóban

1 Kata

B

B listás katák

1 Kata

C

Tanuló katák minden
fordulóban

1 Kata

B

B listás katák

2 Kata váltogatva

C

Tanuló katák minden
fordulóban

1 Kata

B

B listás katák

3 Kata váltogatva

10-11 évesek

12-13 évesek

KUMITE VERSENYSZÁM:






Egyenes kieséssel, vigaszággal, két harmadik helyezettel.
Korosztályonként és nemenként a kategóriákban meghatározott súlycsoportokra osztva
6-7 éveseknél 1 perc tiszta idő
8-9 és 10-11 éveseknél, éveseknél 1,5 perc tiszta idő
12-13 éveseknél 2 perc tiszta küzdőidő

FIGYELEM!



Kata és shiko dachi kategóriák közül egy versenyző csak az egyik versenyszámban indulhat!
Kumite és szivacs kumite közül egy versenyző csak az egyik versenyszámban indulhat!

A verseny napjáig betöltött életév számít! Felnevezés nincs!
A pontos programot a nevezések beérkezése után (November 23. szerda) küldjük ki , kérjük, hogy a versenyzők érkezését
ennek megfelelően szervezzék!
Nevezési határidő:

2022. november 22. kedd 24.00.

Nevezési díj:

Egy versenyszám: 6000Ft / + versenyszámok + 3500 FT

Belépőjegy:

Ingyenes mindenki számára! Nevezés a karateprogramok.hu honlapon keresztül,
minden csapatot az edző regisztrál a honlapon.
(on-line nevezéssel kapcsolatos információ: Gali Csaba 06-20 / 412-3168)

FIÚ KATEGÓRIÁK
4 ÉVES FIÚ
shikodachi
szivacs kumite

10-9.
kyu
10-9.
kyu

FSH_4év
FSZ_4év

10 ÉVES FIÚ
számolásra
shikodachi
1 ,5 perc futóidő

5 ÉVES FIÚ
shikodachi

10-9.
kyu

FSH_5év

szivacs kumite

10-9.
kyu

FSZ_5év

számolásra
1 ,5 perc futóidő

szivacs kumite

10. kyu

FSH_10év_10kyu

9. kyu

FSH_10év_9kyu

10. kyu

FSZ_10év_10kyu

9. kyu

FSZ_10év_9kyu

shikodachi
szivacs kumite
kata
kumite

FSH_6év_10kyu
FSH_6év_9kyu
FSZ_6év_10kyu
FSZ_6év_9kyu
FKA_6év_C
FKU_6év_C

számolásra
kumite "C"
1 ,5 perc futóidő
"A" megkötés
1 perc tiszta idő

7 ÉVES FIÚ
shikodachi
szivacs kumite

10. kyu

FSH_7év_10kyu

9. kyu
10. kyu
9. kyu

FSH_7év_9kyu
FSZ_7év_10kyu
FSZ_7év_9kyu
FKA_7év_C
FKA_7év_B
FKU_7év_-25_C
FKU_7év_+25_C
FKU_7év_-25_B
FKU_7év_+25_B

kata
kumite "C"
kumite "B"

- 25 kg
+ 25 kg
- 25 kg
+ 25 kg

számolásra
1 ,5 perc futóidő

1 perc tiszta idő

shikodachi
szivacs kumite

FSH_8év_10kyu
FSH_8év_9kyu
FSZ_8év_10kyu

9. kyu

FSZ_8év_9kyu
FKA_8év_C

kata

kumite "C"

kumite "B"

szivacs kumite

kumite "B"

FKU_10év_-40_B
FKU_10év_+40_B

-30kg
-35kg

FSH_11év_10kyu
FSH_11év_9kyu
FSZ_11év_10kyu
FSZ_11év_9kyu
FKA_11év_C
FKA_11év_B
FKU_11év_-30_C
FKU_11év_-35_C

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

FKU_11év_-40_C
FKU_11év_+40_C
FKU_11év_-30_B
FKU_11év_-35_B

-40kg
+40kg

FKU_11év_-40_B
FKU_11év_+40_B

kata

kumite "B"

- 25 kg

FKU_8év_-25_C

-30kg

FKU_8év_-30_C

+30 g

FKU_8év_+30_C

- 25 kg

FKU_8év_-25_B

-30kg
+30 g

FKU_8év_-30_B
FKU_8év_+30_B

10. kyu
9. kyu
10. kyu
9. kyu

- 25 kg
-30kg
+30 g
- 25 kg
-30kg
+30 g

FSH_9év_10kyu
FSH_9év_9kyu
FSZ_9év_10kyu
FSZ_9év_9kyu
FKA_9év_C
FKA_9év_B
FKU_9év_-25_C
FKU_9év_-30_C
FKU_9év_+30_C
FKU_9év_-25_B
FKU_9év_-30_B
FKU_9év_+30_B

1 perc tiszta idő

számolásra
1 ,5 perc futóidő

1 perc tiszta idő

12 -13 ÉVES FIÚ

FKA_8év_B

kata

kumite "C"

-40kg
+40kg
10. kyu
9. kyu
10. kyu
szivacs kumite
9. kyu

számolásra

1 perc tiszta idő

10-9.
shikodachi
kyu
10-9.
szivacs kumite
kyu
kata

1 perc tiszta idő
kumite "C"

9 ÉVES FIÚ
shikodachi

FKA_10év_B
FKU_10év_-30_C
FKU_10év_-35_C
FKU_10év_-40_C
FKU_10év_+40_C
FKU_10év_-30_B
FKU_10év_-35_B

shikodachi

kumite "C"

1 ,5 perc futóidő

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

11 ÉVES FIÚ

1 perc tiszta idő

8 ÉVES FIÚ
10. kyu
9. kyu
10. kyu

kumite "B"

1 ,5 perc futóidő

FKA_10év_C

kata

6 ÉVES FIÚ
10. kyu
9. kyu
10. kyu
9. kyu

számolásra

számolásra
1 ,5 perc futóidő
kumite "B"

1 perc tiszta idő

1 perc tiszta idő

FSH_12-13év_10-9kyu
FSZ_12-13év_10-9kyu

számolás nélkül
1 ,5 perc futóidő

FKA_12-13év_C

"A" megkötés

FKA_12-13év_B

"C" megkötés

- 40 kg
- 45 kg

FKU_12-13év_-40_C
FKU_12-13év_-45_C

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

FKU_12-13év_-50_C
FKU_12-13év_-55_C
FKU_12-13év_+55_C
FKU_12-13év_-40_B
FKU_12-13év_-45_B
FKU_12-13év_-50_B
FKU_12-13év_-55_B
FKU_12-13év_+55_B

2 perc tiszta idő

LÁNY KATEÓRIÁK
4 ÉVES FIÚ
shikodachi
szivacs kumite

10-9.
kyu
10-9.
kyu

LSH_4év
LSZ_4év

10 ÉVES FIÚ
számolásra
shikodachi
1 ,5 perc futóidő

5 ÉVES FIÚ
shikodachi

10-9.
kyu

LSH_5év

szivacs kumite

10-9.
kyu

LSZ_5év

számolásra
1 ,5 perc futóidő

szivacs kumite

10. kyu

LSH_10év_10kyu

9. kyu

LSH_10év_9kyu

10. kyu

LSZ_10év_10kyu

9. kyu

LSZ_10év_9kyu

szivacs kumite

10. kyu
9. kyu
10. kyu
9. kyu

kata
kumite

LSH_6év_10kyu
LSH_6év_9kyu
LSZ_6év_10kyu
LSZ_6év_9kyu
LKA_6év_C
LKU_6év_C

számolásra
kumite "C"
1 ,5 perc futóidő
"A" megkötés
1 perc tiszta idő

7 ÉVES FIÚ
shikodachi
szivacs kumite

10. kyu

LSH_7év_10kyu

9. kyu
10. kyu
9. kyu

LSH_7év_9kyu
LSZ_7év_10kyu
LSZ_7év_9kyu
LKA_7év_C
LKA_7év_B
LKU_7év_-23_C
LKU_7év_+23_C
LKU_7év_-23_B
LKU_7év_+23_B

kata
kumite "C"
kumite "B"

-23 KG
+23 KG
-23 KG
+23 KG

számolásra
1 ,5 perc futóidő

1 perc tiszta idő

szivacs kumite

10. kyu
9. kyu
10. kyu
9. kyu

kata

LSH_8év_10kyu
LSH_8év_9kyu
LSZ_8év_10kyu
LSZ_8év_9kyu
LKA_8év_C

szivacs kumite

-28 kg

LKU_8év_-28_C

-33 kg
+33 kg
- 25 kg
-30kg
+30 g

LKU_8év_-33_C
LKU_8év_+33_C
LKU_8év_-28_B
LKU_8év_-33_B
LKU_8év_+33_B

számolásra

10. kyu
9. kyu
10. kyu
9. kyu

kumite "B"

-28 kg
-33 kg
+33 kg
- 25 kg
-30kg
+30 g

LSH_9év_10kyu
LSH_9év_9kyu
LSZ_9év_10kyu
LSZ_9év_9kyu
LKA_9év_C
LKA_9év_B
LKU_9év_-28_C
LKU_9év_-33_C
LKU_9év_+33_C
LKU_9év_-28_B
LKU_9év_-33_B
LKU_9év_+33_B

1 perc tiszta idő

10. kyu
9. kyu
10. kyu
9. kyu

-33kg
-38kg

LSH_11év_10kyu
LSH_11év_9kyu
LSZ_11év_10kyu
LSZ_11év_9kyu
LKA_11év_C
LKA_11év_B
LKU_11év_-33_C
LKU_11év_-38_C

-43kg
+43kg
-33kg
-38kg
-43kg
+43kg

LKU_11év_-43_C
LKU_11év_+43_C
LKU_11év_-33_B
LKU_11év_-38_B
LKU_11év_-43_B
LKU_11év_+43_B

kumite "B"

számolásra
1 ,5 perc futóidő

1 perc tiszta idő

12 -13 ÉVES FIÚ
shikodachi
1 perc tiszta idő

kata

kumite "C"

LKU_10év_-43_B
LKU_10év_+43_B

kata

kumite "C"

szivacs kumite

10-9.
kyu
10-9.
kyu

1 perc tiszta idő
kumite "C"
számolásra
1 ,5 perc futóidő
kumite "B"

1 perc tiszta idő

1 perc tiszta idő

LSH_12-13év_10-9kyu

- 38 kg
- 43 kg

LSZ_12-13év_10-9kyu
LKA_12-13év_C
LKA_12-13év_B
LKU_12-13év_-38_C
LKU_12-13év_-43_C

- 48 kg
-53 kg
+ 53 kg
- 38 kg
- 43 kg
- 48 kg
-53 kg
+ 53 kg

LKU_12-13év_-48_C
LKU_12-13év_-53_C
LKU_12-13év_+53_C
LKU_12-13év_-38_B
LKU_12-13év_-43_B
LKU_12-13év_-48_B
LKU_12-13év_-53_B
LKU_12-13év_+53_B

kata

9 ÉVES FIÚ
shikodachi

-43kg
+43kg

LKA_8év_B

kumite "C"

kumite "B"

shikodachi

1 perc tiszta idő

1 ,5 perc futóidő

-33kg
-38kg
-43kg
+43kg
-33kg
-38kg

LKA_10év_B
LKU_10év_-33_C
LKU_10év_-38_C
LKU_10év_-43_C
LKU_10év_+43_C
LKU_10év_-33_B
LKU_10év_-38_B

11 ÉVES FIÚ

szivacs kumite

8 ÉVES FIÚ
shikodachi

kumite "B"

1 ,5 perc futóidő

LKA_10év_C

kata

6 ÉVES FIÚ
shikodachi

számolásra

számolás nélkül
1 ,5 perc futóidő
"A" megkötés
"C" megkötés

2 perc tiszta idő

Eredményes és sportszerű versenyzést kívánunk!

TATAMI TEAM
kodomokupa@gmail.com
www.kodomokupa.hu
facebook/ kodomo kupa

Klima Zsuzsanna
06-30-203-4008

és

Szathmáry Renáta
06-20-399-6572

