Sport Egyesület Bátaszék
Wado-ryu Karate Szakosztály

7140 Bátaszék, Vázkerámia ltp. 3/2.
Tel: 30-266-1235 e-mail: bataszekwado@gmail.com

Kedves Klubvezetők, Mesterek!
Sok szeretettel várjuk csapataitokat a Bátaszék SE tavaszi
rendezvényén, a XXV. Széki Kupán.
Két éve érlelődik bennünk ez a pársoros jubileumi meghívás, és reménykedünk
abban, hogy a két év elegendő idő volt ahhoz, hogy mindenki visszavágyódjon
erre a rendezvényünkre.
A huszonötös szám bizonyítja, hogy a Széki Kupa esetében egy olyan versenyről
beszélünk melyen generációk nőttek fel, kiállta az idők próbáját és nekünk mint
a verseny szervezőinek szent ügyünk ennek a hagyománynak az ápolása, mely
vidéki versenyként a negyed évszázad alatt rengeteg technikai, tartalmi
változáson esett át.
Többször változott a helyszín, fejlődött a technikai infrastruktúra, a résztvevők
száma és sok-sok minden. Valami azonban nem...A Széki Kupát a bátaszéki
emberek szíve tartotta életben. A szeretet és az alázat, amivel e rendezvény és
annak szereplői iránt érzünk, valamint a tűz, amivel újból és újból túl akarjuk
szárnyalni az önmagunk által felállított mércét.
Most egy új helyzet állt elő, de ehhez alkalmazkodva a 25. Széki Kupát
újjáélesztjük és hiszünk abban, hogy ezt a versenyünket is az - újonnan kialakított
- háromszintű versenyzés szolgálatába tudjuk állítani. Továbbá úgy véljük a Széki
Kupa egy jó hangulatú tavaszi évadnyitó hazai megmérettetés lehet a
korosztályos versenyzők számára minden szinten.
Csináljunk – ismét - közösen egy jó programot!

Baráti üdvözlettel: Nagy Ákos, szervező
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XXV. SZÉKI KUPA
Meghívásos Gyermek, Ifjúsági, Kadet, Junior egyéni kata, kumite bajnokság
Verseny időpontja:

2022. március 12. Szombat

Verseny helyszíne:

Szekszárd Sportközpont
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.

Verseny rendezője:

Bátaszék SE, Karate Szakosztálya

Verseny bírói:

A Magyar Karate Szakszövetség minősítéssel rendelkező bírói

Lebonyolítás:

WKF szabály szerint, egyenes kieséses rendszer vigaszággal, két 3.
helyezettel.
KATA zászlós rendszer, 12-13 éves „A” kategóriától felfelé pontozásos
rendszer.
A Magyar WKF edzői team által kidolgozott háromszintű versenyrendszer
szerint zajlik a verseny lebonyolítása. Kérjük mindenki saját felelősségére
tanulmányozza át, a kialakított új versenyrendszer szabályait,
feltételrendszerét. A dokumentumot a versenykiírás mellé csatoljuk.

Védőfelszerelések:

WKF szabály szerint. Testvédő és – lányok esetében - mellvédő használata
WKF kategóriákban kötelező.

Díjazás:

I. hely Érem, oklevél, különdíj
II. és III. hely Érem, oklevél
A legeredményesebb csapat elnyeri a Széki Kupát

Nevezési feltételek:

Felnevezés kizárólag az A kategóriás versenyzők számára lehetséges a feljebb
lévő korosztályban és a vele párhuzamos súlycsoportban indítható a versenyző.
Kérjük – aki eddig még nem tette - ellenőrizze versenyzőjének
regisztrációját karateprogramok nevezési oldalán lévő „MKSZ
KATEGÓRIA BESOROLÁSOK” munkalapon. A versenyző besorolása és
a Széki Kupára való nevezésnek összhangban kell lennie!
Jogos óvás esetén a versenyző kizárásra kerül.

A nevezési díj egy versenyszám esetén: 5000 Ft/fő
Minden további versenyszám esetén 3000 Ft/fő/ kategória
Nevezési határidő:

2022. március 8. (kedd) (Határidő utáni nevezést nem fogadunk el!)

A nevezést és az MKSZ kategória regisztrációt a www.karateprogramok.hu honlapon kérjük
megtenni.
Információ:

Nagy Ákos
E-mail: bataszekwado@gmail.com
+36-30-266-1235

Nevezéssel és regisztrációval kapcsolatos információ:
Gali Csaba
E-mail: gali.csaba66@gmail.com
+36-20-412-3168
A verseny honlapja: www.karateprogramok.hu és a www.facebook.com/bataszekwado
Belépőjegyek a bejáratnál válthatók 1000 Ft-os egységáron, 6 éves kor alatt a belépés díjtalan.
A csapatoknak 2 edzői karszalagot biztosítunk, és minden megkezdett 10 versenyző után plusz
egy karszalag jár. Az edzőket kérjük a nevezési táblázatba is regisztrálni! Edzői regisztrációval
és karszalaggal nem rendelkező személyeket a küzdőtérre nem engedünk.

Bátaszék, 2022. február 19..
Mindenkinek eredményes felkészülést és versenyzést kívánok!
Nagy Ákos, szervező

KATEGÓRIÁK:
Megjegyzés:
A kategóriák összevonásának lehetőségét fenntartjuk, de kiírásban megjelölt kezdő és haladó
kategóriákat nem vonunk össze.
Azon kategóriák, melyeknél nincs feltüntetve az A, B és C jelzés, nem vesszük figyelembe a
versenyzői szintet, azaz minden szint számára nyitott a kategória.

KÓD

FIÚ KATA KATEGÓRIÁK

SZABÁLYOK

FKA67

6-7 éves

1 TANULÓ KATA

FKA89C

8-9 éves kezdő C

1 TANULÓ KATA

FKA89B

8-9 éves haladó B

1 KATA B LISTA

FKA1011BC

10-11 éves kezdő BC

FKA1011A

10-11 éves haladó A

2 KATA B LISTA
2 KATA WKF LISTA

FKA1213BC

12-13 éves kezdő BC

3 KATA B LISTA

FKA1213A

12-13 éves haladó A

3 KATA WKF LISTA

FKA1415

kadet 14-15 éves

WKF SZABÁLYOK

FKA1617

junior 16-17 éves

WKF SZABÁLYOK

KÓD

FIÚ KUMITE KATEGÓRIÁK

SZABÁLYOK

FKU67-25

6-7 éves -25 kg

FKU67+25

6-7 éves +25 kg

FKU89C-30

8-9 éves kezdő C -30 kg

FKU89C+30

8-9 éves kezdő C +30 kg

FKU89B-30

8-9 éves haladó B -30 kg

FKU89B+30

8-9 éves haladó B +30 kg

FKU1011BC-40

10-11 éves kezdő BC -40 kg

FKU1011BC+40

10-11 éves kezdő BC +40 kg

FKU1011A-35

10-11 éves haladó A -35 kg

FKU1011A-40

10-11 éves haladó A -40 kg

FKU1011A+40

10-11 éves haladó A +40 kg

FKU1213BC-50

12-13 éves kezdő BC -50 kg

FKU1213BC-55

12-13 éves kezdő BC -55 kg

FKU1213BC+55

12-13 éves kezdő BC +55 kg

FKU1213A-45

12-13 éves haladó A -45 kg

FKU1213A-50

12-13 éves haladó A -50 kg

FKU1213A-55

12-13 éves haladó A -55 kg

FKU1213A+55

12-13 éves haladó A + 55 kg

FKU1415A-52

kadet 14-15 éves -52 kg

FKU1415A-57

kadet 14-15 éves -57 kg

FKU1415A-63

kadet 14-15 éves -63 kg

FKU1415A-70

kadet 14-15 éves -70 kg

FKU1415A+70

kadet 14-15 éves +70 kg

FKU1617A-55

junior 16-17 éves -55 kg

FKU1617A-61

junior 16-17 éves -61 kg

FKU1617A-68

junior 16-17 éves -68 kg

FKU1617A-76

junior 16-17 éves -76 kg

FKU1617A+76

junior 16-17 éves +76 kg

1 PERC

1,5 PERC

2 PERC

KÓD

LÁNY KATA KATEGÓRIÁK

SZABÁLYOK

LKA67

6-7 éves

1 TANULÓ KATA

LKA89C

8-9 éves kezdő C

1 TANULÓ KATA

LKA89B

8-9 éves haladó B

1 KATA B LISTA

LKA1011BC

10-11 éves kezdő BC

LKA1011A

10-11 éves haladó A

2 KATA B LISTA
2 KATA WKF LISTA

LKA1213BC

12-13 éves kezdő BC

3 KATA B LISTA

LKA1213A

12-13 éves haladó A

3 KATA WKF LISTA

LKA1415

kadet 14-15 éves

WKF SZABÁLYOK

LKA1617

junior 16-17 éves

WKF SZABÁLYOK

KÓD

LÁNY KUMITE KATEGÓRIÁK

SZABÁLYOK

LKU67-23

6-7 éves -23 kg

LKU67+23

6-7 éves +23 kg

LKU89C-33

8-9 éves kezdő C -33 kg

LKU89C+33

8-9 éves kezdő C +33 kg

LKU89B-33

8-9 éves haladó B -33 kg

LKU89B+33

8-9 éves haladó B +33 kg

LKU1011BC-38

10-11 éves kezdő BC -38 kg

LKU1011BC+38

10-11 éves kezdő BC +38 kg

LKU1011A-38

10-11 éves haladó A -38 kg

LKU1011A-43

10-11 éves haladó A -43 kg

LKU1011A+43

10-11 éves haladó A +43 kg

LKU1213BC-48

12-13 éves kezdő BC -48 kg

LKU1213BC+48

12-13 éves kezdő BC +48 kg

LKU1213A-43

12-13 éves haladó A -43 kg

LKU1213A-48

12-13 éves haladó A -48 kg

LKU1213A-54

12-13 éves haladó A -54 kg

LKU1213A+54

12-13 éves haladó A + 54 kg

LKU1415A-47

kadet 14-15 éves -47 kg

LKU1415A-54

kadet 14-15 éves -54 kg

LKU1415A+54

kadet 14-15 éves +54 kg

LKU1617A-48

junior 16-17 éves -48 kg

LKU1617A-53

junior 16-17 éves -53 kg

FKU1617A-59

junior 16-17 éves -59 kg

FKU1617A+59

junior 16-17 éves +59 kg

1 PERC

1,5 PERC

2 PERC

