2018/2019. TANÉVI
KNOCK DOWN KARATE DIÁKOLIMPIA®
VERSENYKIÍRÁS
A Knock Down Karate Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (a továbbiakban:
MDSZ) közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Karate
Szakszövetség (a továbbiakban: MKSZ) rendezi meg.
1. A verseny célja







Az általános és középiskolai tanintézményekben tanuló karatékák közös versenyeztetése.
A KNOCK DOWN karate népszerűsítése.
Lehetőséget nyújtani arra, hogy a karatézó diákok eredményesen képviseljék iskolájukat a diákolimpiai döntőn.
Az utánpótlás-nevelés és kiválasztás lehetőségeinek bővítése.
A tanév „Magyarország KNOCK DOWN Karate Diákolimpiai 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. A verseny rendezője
A verseny rendezője a Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a Magyar Karate Szövetség
megbízásából a Magyar Tradicionális Kyokushin Karate Szövetség.
Versenybíróság:
A verseny főbírói: Shihan Tóth Tivadarné 6. dan, Shihan Horváth János 6. dan, Shihan Kis Attila 6. dan
Elnök: Shihan Horváth János 6. dan
3. A verseny helyszíne és időpontja
Helyszín: Szentes, Dr. Papp László Sportcsarnok (6600 Szentes, Jövendő u. 1.)
Időpont: 2019. március 02. (szombat) 12:00
4. A verseny résztvevői
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” VII. pontja” szerint.
Korcsoport
Kumite:
KD I. Gyermek III. kategória:

2011-2012-ben születettek, min. 10. kyu

KD II. Gyermek II. kategória:

2009-2010-ben születettek, min. 10. kyu

KD III. Gyermek I. kategória:

2007-2008-ban születettek, min. 9. kyu

KD IV. Serdülő kategória:

2005-2006-ban születettek, min. 9. kyu

KD V. Ifjúsági kategória:

2003-2004-ben születettek, min. 8. kyu

KD VI. Junior kategória:

2001-2002-ben születettek és azok a 2000-ben, akik még folytatják tanulmányikat, de

a verseny időpontjában nem töltötték be a 19. életévüket, min. 6. kyu

Kata
Gyerek I.
Gyerek II.
Serdülő
Ifjúsági
Junior

2010-ben születettek,
2008-2009-ben születettek,
2006-2007-ben születettek,
2004-2005-ban születettek,
2002-2003-ben születettek.

Felversenyzés
Minden versenyző csak a saját kor- és súlycsoportjában indulhat!
Korlátozás
A versenyzőknek rendelkezni kell:
 2019. évi versenyengedéllyel, „Versenyezhet” sportorvosi bejegyzéssel. A versenyzők nem rendelkezhetnek 6
hónapnál korábbi „fej KO.” bejegyzéssel;
 2019. évre érvényes szervezeti tagsági igazolvány (BUDO PASS), korcsoportnak megfelelő övfokozati
bejegyzéssel;
 Érvényes MKSZ versenyengedéllyel;
 sportorvosi „Versenyezhet” engedély, melynek érvényessége, betöltött 18 év alatt hat hónap, 18 év felett 1 év,
ennek hiányában iskolaorvosi igazolás szükséges.
 A versenyző nem állhat eltiltás alatt.
 A korcsoportnak megfelelő övfokozati bejegyzés.
Résztvevők
Azon versenyzők, akik a nevezési határidőig beneveznek, a nevezési díjat befizették és rendelkeznek az előírt
igazolási dokumentumokkal.
5. Versenyszámok, kategóriák, feladatanyag
Egyéni Knock-Down Karate Kumite és Kata (zászlós rendszerben).
KD I. Gyermek III. kategória: 2011-2012-ben születettek, min. 10. kyu
-

Fiúk: -25 kg, -30 kg, -35 kg, +35 kg

-

Lányok: -20kg, -25 kg, -30 kg, +30 kg
KD II. Gyermek II. kategória: 2009-2010-ben születettek, min. 10. kyu

-

Fiúk: -30 kg, -35 kg, -40 kg, +40 kg

-

Lányok: -25 kg, -30 kg, -35 kg, +35 kg
KD III. Gyermek I. kategória: 2007-2008-ban születettek, min. 9. kyu

-

Fiúk: -40 kg, -45 kg, -50 kg, +50 kg

-

Lányok: -35 kg, -40 kg, -45 kg, +45 kg
KD IV. Serdülő kategória: 2005-2006-ban születettek, min. 9. kyu

-

Fiúk: -40 kg, -45 kg, -55 kg, -65 kg, +65 kg

-

Lányok: -45 kg, -55 kg, +55 kg
KD V. Ifjúsági kategória: 2003-2004-ben születettek, min. 8. kyu

-

Fiúk: -60 kg, -70 kg, -80 kg, +80 kg

-

Lányok: -50kg, -60 kg, +60 kg

KD VI. Junior kategória: 2000-2002 születettek min. 6. kyu
-

Fiúk: -65 kg, -75 kg, -85 kg, +85 kg

-

Lányok: -55 kg, -65 kg, +65 kg

A súlycsoportok változásának jogát illetve az összevonás lehetőségét fenntartjuk.
Nevezéstől függően a további csoportbontás lehetőségét fenntartjuk.
Gyermek I

Gyermek II

Rendszere

Serdülő

ifjúsági

junior

Zászlós kieséses

Övfokozat

9. kyu

8. kyu

8. kyu

7. kyu

6. kyu

Kötelező kata
(1 kör)

Taikyoku sono ichi

Taikyoku sono
san

Pinan sono
ichi

Pinan sono
san

Tsuki no
Geksai dai
Yantsu

Pinan sono ichi
Pinan sono ni
Pinan sono san

Pinan sono ni
Pinan sono
san
Pinan sono
yon
Pinan sono
go

Pinan sono
yon
Pinan sono
go Tsuki no
Geksai dai

Saifa
Kanku
Geksai sho
Seinchin

Szabadon
választható
kata

Taikyoku sono san
Pinan sono ichi

6. Versenyek lebonyolítása
A legfrissebb MKSZ Knock-Down szabálykönyve alapján egyenes kieséses rendszerben.
07:00-10:00

mérlegelés, orvosi vizsgálat

10:00-11:00

sorsolás, bírói értekezlet

10:00-tól

Kata selejtezők, döntők

11:35-11:55

ünnepélyes megnyitó

12:00-tól

Kumite selejtező, eldöntők

16:30-tól

Kumite középdöntők, döntők

17:00-tól

eredményhirdetés

Megjegyzés: A versenyzők nagy létszámára való tekintettel kérjük a résztvevő csapatok vezetőit, hogy a 7 órakor nyíló
mérlegelésre lehetőleg a helybéli és a közel lakó versenyzőket hozzák el, hogy a messziről érkezők kb. 8 órától, tudjanak
majd mérlegelni a torlódások elkerülése végett.
Továbbá a korábban beérkezett nevezések alapján a rövid időre való tekintettel a szervezők elkészítik a sorsolásokat
minden kategóriában, s csak az esetlegesen meg nem jelentek kerülnek kihúzásra a mérlegelés lezárása után.

7. Nevezés

A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.
A nevezést valamennyi versenyszámban elektronikus úton, a Magyar Diáksport Szövetség honlapján kialakított
nevezési rendszerben (https://nevezes.diakolimpia.hu/) kell megtenni, illetve a www. karateprogramok.hu honlapon
keresztül.
A Magyar Diáksport Szövetség elektronikus rendszerében a versenyző testnevelője tudja elvégezni a nevezést.
Nevezési határidő: 2018. március 01. (péntek), 24.00
Nevezési díj: 2 500Ft/fő
A nevezési díj a helyszínen fizetendő.
8. Költségek
Az országos döntő rendezési és díjazási költségeit a Magyar Karate Szövetség biztosítja.
A részvételi költségeket (utazás, étkezés, szállás, stb.) a versenyzők viselik.
9. Igazolás
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” XII.. pontja” szerint, az alábbi
kiegészítéssel:.
Az igazolás során a diákigazolvány mellett, a BUDO PASS, a versenyengedély, valamint a sportorvosi engedély
bemutatása is szükséges.
A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyzők nem vehetnek részt a Diákolimpia® országos döntőjén.
10. Díjazás
Az 1. helyezettek serleg-, érem- és oklevél, a 2-3. helyezettek érem- és oklevél díjazásban részesülnek.
A legharcosabb versenyző korcsoportonként és nemenként külön díjazásban részesül.
11. Sportági rendelkezések


Védőfelszerelések
- gyermek fiúk részére: lábszárvédő, fejvédő, seikenvédő, herevédő
- gyermek lányok részére: lábszárvédő, fejvédő, seikenvédő, mellvédő (kosaras), altestvédő
- serdülő fiúk részére: lábszárvédő, fejvédő, seikenvédő, herevédő
- serdülő lányok részére: lábszárvédő, fejvédő, seikenvédő, mellvédő (kosaras), altestvédő
- ifjúsági fiúk részére: lábszárvédő, fejvédő, herevédő
- ifjúsági lányok részére: lábszárvédő, fejvédő, mellvédő (kosaras), altestvédő
- junior fúk részére: lábszárvédő, fejvédő, herevédő
- junior lányok részére: lábszárvédő, fejvédő, mellvédő (kosaras), altestvédő



Mérlegelés:
- a verseny napján és helyszínén 7:00-tól, minden versenyzőnek.

 Óvás:
- Közvetlenül a kifogásolt esemény után
- Az óvás díja 5.000,-Ft, ami elfogadott óvás eseté visszatérítésre kerül

Minden egyéb kérdésbe melyre ezen Versenykiírás nem tér ki a Magyar Diáksport Szövetség versenyszabályzata és
a Magyar Karate Szövetség Knock Down hatályos szabályai érvényesek.

További információ:
shihan Brezovai Sándor 7. dan
e-mail: brezovais@gmail.com

