2018/2019. TANÉVI
KYOKUSHIN KARATE DIÁKOLIMPIA®
VERSENYKIÍRÁS
A KYOKUSHIN 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 KYOKUSHIN Karate népszerűsítése a diákolimpiai versenyrendszerben a Magyar Bajnokság és az Utánpótlás Magyar
Bajnokság kategóriái szerint.
 A tanév „Magyarország KYOKUSHIN Karate Diákolimpia® egyéni Kata Bajnoka” címének, valamint a további
helyezések eldöntése.
 A tanév „Magyarország KYOKUSHIN Karate Diákolimpia® Bajnoka” címének, valamint a további helyezések eldöntése.
 Az utánpótlás nevelés és kiválasztás lehetőségeinek bővítése.
 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 Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a Magyar Karate Szövetség szervezésében kerül
megrendezésre.
3. A versenyek helyszíne, időpontja
Területi selejtezők:
Kelet - Magyarország - A csoport
Nyugat - Magyarország - B csoport

2019. március 09. (szombat), Debrecen
2019. március 09. (szombat), Várpalota

Országos döntő:
2019. április 06. (szombat), Veszprém Aréna
4. A versenyek résztvevői
A Magyar Diáksport Szövetség 2018/2019. tanévi Versenykiírások „Versenyszabályzat” VII. pontja” szerint.
Korcsoport:
Gyermek I. (KYO I.)
Gyermek II. (KYO II.)
Serdülő (KYO III.)
Ifjúsági (KYO IV.)
Junior (KYO V.)

-

2009-2010 évben születettek,
2007-2008 évben születettek,
2005-2006 évben születettek,
2003-2004 évben születettek,
2000-2002 évben születettek.

Felversenyzés:
Minden versenyző csak a saját kor- és súlycsoportjában indulhat!

Korlátozás:





Valamennyi versenyzőnek rendelkeznie kell 2018. évre érvényesített BUDO PASS-al, korcsoportnak megfelelő
övfokozati bejegyzéssel.
A versenyzőknek rendelkezni kell 2018. évi versenyengedéllyel, „Versenyezhet” sportorvosi bejegyzéssel. A
versenyzők nem rendelkezhetnek 6 hónapnál korábbi „fej KO.” bejegyzéssel.
„Sportorvosi „Versenyezhet” engedély érvényessége, betöltött 18 év alatt hat hónap, 18 év felett 1 év.”
A versenyeken való indulás feltétele továbbá a versenyzőknek a helyszíni orvosi vizsgálaton való megjelenése és
alkalmassága.

Résztvevők:
Területi selejtezők: A köznevelési intézmények azon tanulói, akik a megadott nevezési határidőig érvényes nevezéssel
rendelkeznek.
Országos döntő:
- 8 fős vagy kisebb létszámú tábláról mindenki továbbjut
- a magasabb létszámú táblákról 8 fős mezőny jutott tovább
- azoknál a tábláknál, ahol a 16-ba győztes mérkőzéssel jutott valaki, de nem került be a 8 közé szintén
továbbjutó
- 8 fő feletti tábla esetén az első két helyezett továbbviszi az általuk legyőzötteket
5. Versenyszámok, kategóriák, feladatanyag
Egyéni Kyokushin kumite
Gyermek I
(KYO I.)

Gyermek II
(KYO II.)

Serdülő
(KYO III.)
Fiúk

Ifjúsági
(KYO IV.)

Junior
(KYO V.)

9. kyu

9. kyu

8. kyu

8. kyu

7. kyu

29 kg

35 kg

42 kg

55 kg

60 kg

36 kg

40 kg

50 kg

65 kg

65 kg

+36 kg

45 kg

60 kg

75 kg

70 kg

55 kg

70 kg

+75 kg

75 kg

+55 kg

+70 kg

80 kg
+80 kg

Lányok
9. kyu

9. kyu

8. kyu

8. kyu

7. kyu

29 kg

35 kg

48 kg

55 kg

50 kg

35 kg

45 kg

58 kg

60 kg

55 kg

+35 kg

+45 kg

+58 kg

+60 kg

60 kg
+60 kg

A súlycsoportok változásának jogát, illetve az összevonások lehetőségét a szervezők fenntartják.

Egyéni Kyokushin kata – zászlós vagy pontozásos rendszerben
Ifjúsági és junior korosztályban az elődöntőben és döntőben különböző katakat kell bemutatni!
Gyermek I
(KYO I.)

Gyermek II
(KYO II.)

Rendszere
Övfokozat

9. kyu

Kötelező kata
(1-2 kör)
Szabadon
választható
kata
(elődöntődöntő)

Korcsoport

Ifjúsági
(KYO IV.)

Junior
(KYO V.)

9. kyu

Serdülő
(KYO III.)
Zászlós kieséses
8. kyu

8. kyu

Taikyoku sono
ichi

Taikyoku sono
san

Pinan sono
ichi

Pinan sono
2-5

Taikyoku sono
san
Pinan sono
ichi

Pinan sono
ichi
Pinan sono ni
Pinan sono
san

Pinan sono
2-5

Tsuki no
Geksai dai
Yantsu

7. kyu
Tsuki no
Geksai dai
Yantsu
Tsuki no
Geksai dai
Yantsu
Saifa
Geksai sho

6. Versenyek lebonyolítása
Területi selejtezők: A szervezők kiírása alapján.
Kelet - Magyarország - A csoport: 2019. március 09. (szombat), Debrecen
Nyugat - Magyarország - B csoport: 2019. március 09. (szombat), Várpalota
Országos döntő: A szervező kiírása alapján.
Az országos döntő részletes programja megtalálható a 1. számú mellékletben.
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.
A Magyar Diáksport Szövetség elektronikus rendszerében a versenyző testnevelője tudja elvégezni a nevezést.
A megfelelően kitöltött és aláírásokkal ellátott nevezési lapot a területi selejtezőkön, valamint az országos döntőn a
szervezőnek szükséges leadni.
Nevezési határidő: 2019. február 20. (szerda) 24:00
Nevezési díj: 2.500 Ft az egyéni versenyszámokra (kata, kumite), együttes nevezés esetén 3.000,- Ft.
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 BUDO PASS, valamint a versenyengedély bemutatása szükséges.
A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyzők nem vehetnek részt a Diákolimpia® országos döntőjén.
10. Díjazás
Az 1. helyezettek érmet, oklevelet és serleget vehetnek át.
A 2-3. helyezettek érem- és oklevél díjazásban részesülnek.

11. Sportági rendelkezések


Védőfelszerelés
A, B területeken
- gyermek fiúk részére: lábszárvédő, testvédő, fejvédő, seikenvédő, herevédő
- gyermek lányok részére: lábszárvédő, testvédő, fejvédő, seikenvédő, altestvédő
- serdülő fiúk részére: lábszárvédő, testvédő, fejvédő, herevédő
- serdülő lányok részére: lábszárvédő, testvédő, fejvédő, altestvédő
- ifjúsági lányok részére: lábszárvédő, altestvédő, testvédő, fejvédő, seikenvédő kesztyű
- ifjúsági fiúk részére: lábszárvédő, herevédő, fejvédő
- junior fiúk részére: lábszárvédő, herevédő, fejvédő
- junior lányok részére: lábszárvédő, altestvédő, kosaras mellvédő, fejvédő
 Mérlegelés:
- a verseny napján és helyszínén 8.00-tól, minden versenyzőnek.
 Óvás:
- Közvetlenül a kifogásolt esemény után.
- Az óvás díja 5.000 Ft, ami elfogadott óvás esetén visszatérítésre kerül.

További információ:
Kelet – Magyarország Kyokushikai elődöntő (Debrecen)
Név: Tokaji Norbert
tel.: (30) 239-3215
e-mail: kyohungaria2010@gmail.com
Nyugat – Magyarország Kyokushikai elődöntő (Várpalota)
Név: Swarcz Róbert
tel.: 30) 937-9067
e-mail: kyo567@gmail.com
Országos döntő (Veszprém)
Név: Móninger László
Tel.: (30) 535-0135
e-mail: moninger.laszlo@gmail.com

