
 

33.  HUNGARIAN TATAMI 
 KARATE  CUP 

 

 
 
A verseny ideje:  2023. március 4. (szombat) 9.00-tól. 
 
A verseny helye:  SZIGETSZENTMIKLÓSI VÁROSI SPORTCSARNOK 
 Cím: 2310 Szigetszentmiklós Szebeni út 81. 
 GPS :47° 21' 2" É, 19° 1' 8" K 
 
A verseny rendezője: AC–SINUS SE és Honvéd-Takara Karate Sportegyesület 
 
Regisztráció:  A verseny napján a helyszínen 8.30 – 16.00 óra között, minden egyesületből egy  
  személy regisztrálja az egész csapatot. 
 
Program tervezet:    A versenyt megelőző napokban ki fogjuk küldeni a részletes programot minden klubnak,  
     ami alapján a versenyzők érkezését tervezhetitek. 
  
Belépőjegy: 1000 Ft, a gyermek jegy 4 éves kortól  (0-3- éves korig ingyenes) és  
 1500 Ft a felnőtt ( 18 év felett) – védettségi igazolvány szükséges a nézők számára. 
  
Nevezési feltételek:  Budo Pass igazolvány, versenyengedély kártya, érvényes sportorvosi engedély. 
 
Nevezési határidő:  2023. február 27. (hétfő)  24.00 óráig  

   

 Nevezés a karateprogramok.hu honlapon keresztül. 
                                              ( on-line nevezéssel kapcsolatos információ: Gali Csaba 06-20 / 412-3168) 

    
Nevezési díj: Versenyszám: 12.000 Ft.- / kategória 
   
Díjazás:  I.   helyezett:    kupa, érem, oklevél 
 II.  helyezett:   érem, oklevél 
 III. helyezett:  érem, oklevél. 
  
Óvás:  Közvetlenül a kifogásolt mérkőzés után, írásban a főbírónál, díja 30.000 Ft. 
   
Védőfelszerelések: A WKF szabálykönyv szerint, a MKSZ hivatalosan engedélyezett felszereléseivel. Kötelező 

felszerelések kézvédő, lábfej és sípcsont védő (színe mindegy), fogvédő.  A fejvédő és 
testvédő használata engedélyezett, de nem kötelező! 

 
 

 

http://karateprogramok.hu/


 

KATA VERSENYSZÁM: 

WKF szabály – teljes vigaszággal – némi változtatással 
 
U8, U10, U12,  U14 kategóriában két versenyző egyszerre mutatja be a formagyakorlatot, 
zászlós rendszerbe. Az éremért folyó mérkőzésen külön katáznak a versenyzők. 
  

U8, U10, U12 kategóriában két különböző katát kell bemutatni felváltva . 
U14  kategóriában három  különböző katát kell bemutatni felváltva . 
Kadet, Junior és U21 – WKF szabály szerint 
 

KUMITE VERSENYSZÁM: 

  Egyenes kieséssel, teljes vigaszággal, két harmadik helyezettel, amennyiben a  
  létszám nem éri el a öt főt, abban az esetben kőrmérkőzést alkalmazunk, egy  
  harmadik helyezettel. 
 
Kontakt szabályok:  8 - 15 éves korig a hivatalos WKF kadet versenyszabály van érvényben 

Juniorokra és  U21 a vonatkozó WKF szabályok vannak érvényben. 
 
MÉRLEGELÉS:  2023. március 3. péntek 20.00  - 22.00 ig a  
    SZIGETSZENTMIKLÓSI VÁROSI SPORTCSARNOKBAN 
    cím: 2310 Szigetszentmiklós Szebeni út 81. 
 
  2023. március 4. szombat 8.00  - 14.00 ig a  
    SZIGETSZENTMIKLÓSI VÁROSI SPORTCSARNOKBAN 
    cím: 2310 Szigetszentmiklós Szebeni út 81. 
 
A gyermek, ifi kategóriákban szúrópróbaszerű mérlegelést alkalmazunk (tolerancia 1 kg).  
A kadet, junior és felnőtt  kategóriákban mindenkinek kötelező a mérlegelés (tolerancia 1 kg) – mérlegelés 
karate nadrágban és pólóban.  
 
Felnevezés a követezőképp lehetséges: 
 
KATA:  versenyző elindul a saját korosztályában és az eggyel idősebb kategóriába. 
 

KUMITE: versenyző elindul a saját korosztályában és az eggyel idősebb kategóriába. 
 

Felnevezni csak az eggyel idősebb korosztályba, a saját súlycsoportjába lehet. 
Nem indulhat senki egy korosztályban több súlycsoportban! 
 
 

A versenyen résztvevő egyesületek tudomásul veszik a versenykiírásban foglaltakat és hozzájárulnak a 
versenyzők adatainak ellenőrzéséhez. 

 
 

Eredményes és sportszerű versenyzést kívánunk! 
 
Budapest, 2023. szeptember 27. 
 
 
   Szathmáry Renáta                               Klima Zsuzsanna 

      06-20-399-6572                      06-30-203-4008 

 

 



 
 

 
KATEGÓRIÁK 

 
FIÚ KATA LÁNY  KATA 

U8, U10, U12, U14, cadet, junior , felnőtt U8, U10, U12, U14, cadet, junior , felnőtt 

FIÚ  KUMITE LÁNY  KUMITE 

U8 -25kg, +25kg U8 -23kg, +23kg 

U10 -25kg, -30kg, +30kg U10 -28kg, -33kg, +33kg 

U12 -30kg,-35kg, -40kg, +40kg U12 -33kg,-38kg, -43kg, +43kg 

U14 -40kg, -45kg, -50kg, -55kg, +55kg U14 -38kg, -43kg, -48kg, -53kg, +53kg 

Cadet  -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg Cadet  -47kg, -54kg, -61kg, +61kg 

Junior -55kg, -61kg, -68kg, -76kg, +76kg Junior -48kg, -53kg, -59kg, -66kg, +66kg 

Felnőtt -60kg, -67kg, -75kg, -84kg, +84kg Felnőtt -50kg, -55kg, -61kg, -68kg, +68kg 

 
 


