Magyarországi Goju-Ryu Karate-Do Szövetség

2017/2018. TANÉVI
XXII. WKF KARATE DIÁKOLIMPIA®
VERSENYKIÍRÁS
„A WKF Karate Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ) közösen
hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Karate Szövetség rendezi meg.”
1. A verseny célja
• A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése, a sportágon belüli barátság
elmélyítése.
• Lehetőséget nyújtani arra, hogy a karatézó diákok eredményesen képviseljék iskolájukat a diákolimpiai döntőn.
• A WKF Karate népszerűsítése az iskolák körében.
• A tanév „Magyarország WKF Karate Diákolimpia® egyéni Kata Bajnoka” címének, valamint a további helyezések
eldöntése.
• A tanév „Magyarország WKF Karate Diákolimpia® egyéni Kumite Bajnoka” címének, valamint a további helyezések
eldöntése.
• A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. Rendelet 21. §-a alapján a felvételi eljárás során
Diákolimpia® országos döntőn elért legalább 3. helyezetteknek járó 10 többlet pont jogosultjainak meghatározása.
2. Az országos döntő rendezője
A verseny rendezője: a Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a Magyar Karate Szövetség.
Az országos döntő szervezője a Magyarországi Goju-Ryu Karate-Do Szövetség.
3. Az országos döntő helye, ideje
Helyszín: Szigetszentmiklós, Városi Sportcsarnok (2310 Szigetszentmiklós, Szebeni út 81.)
Időpont: 2017. november 11. (szombat) 9.30
4. A versenyek résztvevői
A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja” szerint.
Korcsoport:
Kata és kumite esetén egyaránt nemenként az alábbi korcsoportokban:
WKF I. korcsoport: 2010-2011-ben született tanulók (6-7 éves)
WKF II. korcsoport: 2008-2009-ben született tanulók (8-9 éves)
WKF III. korcsoport: 2006-2007-ben született tanulók (10-11 éves)
WKF IV. korcsoport: 2004-2005-ben született tanulók (12-13 éves)
WKF V. korcsoport: 2002-2003-ban született tanulók (14-15 éves)
WKF VI. korcsoport: 2000-2001-ben született tanulók (16-17 éves)
WKF VII. korcsoport: 1999-1998-1997-ben született tanulók (18-20 éves)
Felversenyzés:
Minden versenyző csak a saját kor- és súlycsoportjában indulhat!
Korlátozás:
Valamennyi versenyzőnek rendelkeznie kell 2017. évre érvényesített BUDO PASS-al, illetve 2017. évi versenyengedéllyel.
A BUDO PASS-ban szerepelnie kell az alábbi övfokozatoknak.
Korcsoport
Utánpótlás övfokozat („B” kategória)
WKF I. kcs. (6-7 éves)
WKF II. kcs. (8-9
10, 9 kyu
éves)

Haladó övfokozat („A” kategória)
9 kyu-tól
8 kyu-tól

WKF III. (10-11 éves)
WKF IV. (12-13 éves)

10, 9, 8 kyu
10, 9, 8 kyu

7 kyu-tól
7 kyu-tól

WKF V. (14-15 éves)
WKF VI. (16-17 éves)

-

6 kyu-tól
5 kyu-tól

WKF VII. (18-20 éves)

-

5 kyu-tól

Résztvevők:
A köznevelési intézmények azon tanukói, akik a megadott nevezési határidőig érvényes nevezéssel rendelkeznek.
5. Versenyszámok, kategóriák, feladatanyag
Fiú és leány egyéni kata, valamint fiú és leány súlycsoportos kumite.
A Magyar Karate Szakszövetség WKF Szabálykönyve szerint, az alábbi kiegészítéssekkel:
Kata:
Utánpótlás („B” kategória) kategóriában 11 éves korig a versenyzők együtt katáznak, éremért folyó mérkőzéseken
külön katáznak.
WKF I. kcs. (6-7 éves)
WKF II. kcs. (8-9 éves)

Haladó („A” kategória) kategóriákban elég 1 kata.
Utánpótlás („B” kategória) kategóriákban elég 1 kata.
Haladó („A” kategória) kategóriákban elég 1 kata, de az érmekért új kata szükséges.
WKF III. kcs. (10-11 éves)
Utánpótlás („B” kategória) kategóriákban 2 kata szükséges fordulónként váltogatva,
éremért folyó mérkőzéseken szabadon választható kata, tehát
ismételhető is.
Haladó („A” kategória) kategóriákban 2 kata szükséges fordulónként váltogatva,
éremért folyó mérkőzéseken szabadon választható kata, tehát
ismételhető is.
WKF IV. kcs. (12-13 éves)
Utánpótlás („B” kategória) kategóriákban 2 kata szükséges fordulónként váltogatva,
éremért folyó mérkőzéseken szabadon választható kata, tehát
ismételhető is.
Haladó („A” kategória) kategóriákban 3 kata szükséges fordulónként váltogatva,
az éremért folyó mérkőzéseken szabadon választható kata, tehát ismételhető is.
WKF V., VI., VII. kcs. (14 éves kortó) WKF szabályrendszer.
Utánpótlás („B” kategória) kategóriában csak az alábbi katákkal lehet indulni!
Utánpótlás („B” kategória) kata lista:
- kihon katák
- Heian katák
- Pinan katák
- Geksai-dai katák
- Tenno katák
- Shinno katák
- Shinsei katák
Kumite:
WKF I., kcs.
(6-7 évesek) haladó („A” kat.) és utánpótlás („B” kat.)
1 perc tiszta küzdőidő.
WKF II. kcs.
(8-9 évesek) haladó („A” kat.) és utánpótlás („B” kat.)
1 perc tiszta küzdőidő.
WKF III. kcs.
(10-11 évesek) haladó („A” kat.) és utánpótlás („B” kat.) 1 perc tiszta küzdőidő.
WKF IV. kcs.
(12-13 évesek) haladó („A” kat.) és utánpótlás („B” kat.) 1 ½ perc tiszta küzdőidő.
WKF V., VI., VII. kcs. (14-évesektől) haladó („A” kat.) és utánpótlás („B” kat.) 2 perc tiszta küzdőidő.

Súlycsoportok:
Korcsoport
WKF II. kcs. (8-9 éves)
WKF III. (10-11 éves)
WKF IV. kcs. (12-13 éves)

Korcsoport
WKF I. kcs (6-7 éves)
WKF II. kcs. (8-9 éves)
WKF III. kcs. (10-11 éves)
WKF IV. kcs. (12-13 éves)
WKF V. kcs. (14-15 éves)
WKF VI. kcs. (16-17 éves)
WKF VII. kcs. (18-20 éves)

Utánpótlás („B” kategória)
Lány
-30, +30
-35, +35

Fiú
-30, +30
-35, +35

-45, +45

Haladó („A” kategória)
Lány
-23 + 23
-30, +30
-34, -40, +40
-45, -50, +50
-47, -54, +54
-48, -53, -59, +59
-50, -55, -61, -68, +68

-48, +48

Fiú
-23, +23
-30, +30
-34, -40, +40
-43, -50, -57, +57
-52, -57, -63, -70, +70
-55, -61, -68, -76, +76
-60, -67, -75, -84, +84

A súlycsoport-összevonás és a körmérkőzéses rendszer kialakításának jogát alacsony indulói létszám esetén fenntartjuk.
6. Versenyek lebonyolítása
Az országos döntő lebonyolítási rendjéről a beérkezett nevezések alapján a Magyar Karate Szakszövetség dönt.
Sorsolás: 2017. november 09.
A nevezést követően a tervezett időbeosztás a www.karateprogramok.hu –n megtekinthető.
7. Nevezés
A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
A nevezést valamennyi versenyszámban elektronikus úton, a Magyar Diáksport Szövetség honlapján kialakított
nevezési rendszerben kell megtenni, illetve a www. karateprogramok.hu honlapon keresztül.
Nevezési határidő: 2017. november 07.
Nevezési díj:
- 2.500 Ft / fő / egy versenyszám.
Kizárólag a fenti on-line nevezések útján történhet a nevezés. A hibásan vagy pontatlanul leadott nevezés nem kerülnek
figyelembe vételre.
A rajtlista megtekinthető a www.karateprogramok.hu weboldalon.
A nevezéssel kapcsolatos információk és a nevezési feltételek megtekinthetők a www.karateprogramok.hu weboldalon. A
nevező egyúttal nyilatkozik a nevezési feltételek elfogadásáról
8. Költségek
Az országos döntő rendezési és díjazási költségeit a Magyar Karate Szövetség biztosítja.
A részvételi költségeket (étkezés, utazás, stb.) a versenyzők viselik.

9. Igazolás
A Magyar Diáksport Szövetség 2017/2018. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” XII. pontja” szerint, az alábbi
kiegészítéssel:
17 éves korig 6 hónapnál, 18 éves kortól 1 évnél nem régebbi „VERSENYEZHET” sportorvosi engedély bemutatása
szükséges.
A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyzők nem vehetnek részt a Diákolimpia® országos döntőjén.
10. Díjazás
Az I. helyezettek érmet, oklevelet és kupát vehetnek át.
A II-III. helyezettek érem- és oklevél díjazásban részesülnek.
11. Sportági rendelkezések
• Védőfelszerelés
- A WKF szabályoknak megfelelően (fogvédő, piros és kék lábszárvédő, piros és kék lábfejvédő, piros és kék
seikenvédő).
- 14 éves kortól WKF típusú testvédő (nem kötelező WKF approved) valamint lányoknak 14 éves kortól mellvédő
használata kötelező testvédő mellett.
- Fiúknál mélyvédő engedélyezett.
- Gyermek és ifjúsági korosztályban WKF típusú mellkvédő és testvédő használata ajánlott, de nem kötelező!
• Regisztráció:
- a verseny helyszínén folyamatosan.
- regisztrálni klubonként egy edző vagy a klub képviselője jogosult.
• Mérlegelés:
- a verseny napján és helyszínén 8.00-tól, minden versenyzőnek.
• Óvás:
- Közvetlenül a kifogásolt esemény után.
- Az óvás díja 10.000 Ft, ami elfogadott óvás esetén visszatérítésre kerül.
További Információ:
Az on-line nevezéssel kapcsolatos információ: Gali Csaba (+36-20) 412-3168
egyéb információ: Harsányi László (+36-70) 317-7564
Valkai Márta: (+36 30) 242 5489
Slezák Anikó (+36 30) 337 1673
Honlap: www.karateprogramok.hu
e-mail: gojukai@t-online.hu

