GOJU KUPA 2016

Goju Kupa 2016
A verseny megnevezése:
Nyílt Nemzetközi egyéni kata, kumite karate
verseny, gyermek, ifjúsági, kadet, junior és felnőtt
korosztály részére.
A verseny időpontja:
2016. Október 01. Szombat, 09.00 óra
A verseny helyszíne:
Szombathely, Aréna Savaria
9700, Szombathely, Sugár út 18.
A verseny rendezője:
„ Leo” Karate – do SE - Szombathely, Hungary
Főbíró:

Pudner Balázs – Magyarország

Fővédnök:

Dr. Puskás Tivadar – Szombathely Megyei Jogú
Város Polgármestere
Dr. Mészáros János – Magyar Karate Szakszövetség
elnöke, a MOB alelnöke

Versenyszámok:
Női, férfi, kata, kumite ( súlycsoportbontás nélkül! )
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GOJU KUPA 2016
Nevezési feltételek:
18. évig 6 hónapnál, 18 év felett 1 évnél nem
régebbi versenyezhet sportorvosi engedély.
Budo Pass, kötelező érvényes verseny engedély. A
nevezési feltételek betartásáért a csapat
képviselője (edző, csapatvezető) teljes körű
felelőséggel tartozik, ezek elmulasztásából eredő
károkért a verseny rendezői minden felelőséget
elhárítanak!
Korcsoportok, kategóriák:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

2010-08. évben
születettek
2007. évben
születettek
2006. évben
születettek
2005. évben
születettek
2004. évben
születettek
2003. évben
születettek
2002. évben
születettek
2001. évben
születettek
2000. évben
születettek
1999. évben
születettek
1998-97. évben
születettek
1996-82. évben
születettek
1981. és korábbi
években születettek
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Szivacslabda kumite (5-10 éves korig, 10 kyusok részére):
A versenyzőkön piros/kék színű mellény van. Erre kell a tépőzárral
borított szivacskockát tzuki jellegű mozdulattal ráhelyezni. A
küzdelem két szivacskockával 8 pont különbségig megy. A
küzdőidő 1 perc (tiszta idő). Pontegyenlőség esetén az első találat
a döntő. Vállra helyezett szivacsért nem jár pont!
Kód
SZK1
SZK2
SZK3
SZK4
SZK5
SZK6
SZK7
SZK8
SZK9
SZK10
SZK11
SZK12

Születési idő
2011. évben született
2011. évben született
2010. évben született
2010. évben született
2009. évben született
2009. évben született
2008. évben született
2008. évben született
2007. évben született
2007. évben született
2006. évben született
2006. évben született

Férfi/Női
Férfi
Nő
Férfi
Nő
Férfi
Nő
Férfi
Nő
Férfi
Nő
Férfi
Nő

Szabályrendszer: WKF, az alábbi eltérésekkel.
Kata versenyszámban:
Minden korcsoportban a versenyzők egymást követően mutatják
be a formagyakorlatot, először AKA, majd AO versenyző.
- I-II. kcs. 2010-2009-2008-2007 évben született versenyzőknek:
Tanuló KATA az övfokozatuknak megfelelően, amely minden
fordulóban ismételhető.
- III-IV-V. kcs. 2006-2005-2004 évben született versenyzőknek:
Bármely tanuló illetve tokui KATA. Egymást követő fordulókban
KATA nem ismételhető, menetkihagyással engedélyezett.
SZOMBATHELY - HUNGARY
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GOJU KUPA 2016
(pl.: 1. forduló: Heian shodan 2. forduló: Heian nidan 3. forduló:
Heian shodan)
- VI-XIII. kcs. 2003. évben született és idősebb versenyzőknek:
Bármely tanuló illetve tokui KATA, minden fordulóban más KATA
bemutatása kötelező, de a döntőben ismételhető.
Kata versenyszámban csak egy 3. helyezettet hirdetünk!
A bronzért folyó küzdelmek rövidített vigaszággal lesznek
lebonyolítva.
Kumite versenyszámban:
- I.-IV. korcsoportban minden mérkőzés egységesen 1’00” tiszta
küzdőidő, egyenes kiesés, rövidített vigaszággal , két harmadik
helyezett.
- V-VII. korcsoportban minden mérkőzés egységesen 1’30” tiszta
küzdőidő egyenes kiesés, rövidített vigaszággal, két harmadik
helyezett.
- VIII-XI. korcsoportban minden mérkőzés egységesen 2’00” tiszta
küzdőidő egyenes kiesés, rövidített vigaszággal, két harmadik
helyezett.
- XII-XIII. korcsoportban
Nőknél 2’00”, férfiaknál 3’00” tiszta küzdőidő egyenes kiesés,
rövidített vigaszággal, két harmadik helyezett.
Védőfelszerelések:
WKF, az alábbi módosításokkal:
Fogvédő és seiken védő kötelező, mellvédő nőknél
kötelező, lábszár és lábfej-védő kötelező.
A lábfejvédő – seiken védő és az öv színe minden
esetben a szólított AKA illetve AO színeknek
megfelelőnek kell lennie. A lábszárvédőnek csak a
meglétét fogják ellenőrizni a bírók.
Az arcvédő maszk használata nem kötelező.
A testprotektor nem kötelező, férfiaknál suspensor
nem kötelező, ajánlott.
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GOJU KUPA 2016
A szervezők védőfelszerelést nem biztosítanak.
Díjazás:

I. – II. – III. helyezettek: érem, oklevél, minden 1.
helyezettnek trófea.
Minden induló emléklapot kap.

Nevezési díj:

4500 HUF v. 16 Euro/ fő / Versenyszám
6000 HUF v. 21 Euro / fő / Kata és Kumite
versenyszámban
Felnevezés lehetséges, melynek díja:
4500 HUF v. 16 Euro / fő / Versenyszám
Fizetés a helyszínen, a regisztrációnál!
Helyszíni nevezést nem áll módunkban elfogadni!

Nevezési határidő:
2016. Szeptember 24. Szombat! A beérkezés utolsó
napja! A Nevezési lapokon kérjük feltüntetni az
övfokozatokat is!
Beérkezett nevezések esetleges módósítását
2016. Szeptember 28-a Szerda éjfélig teheti meg a
nevezett csapat vezetője.
Ezúton kérnénk minden jelentkező csapatot, a
nevezési határidő pontos betartására.
Nevezési cím és további információ:
Gál Róbert - Főrendező – „Leo” Karate – do SE
9700 - Szombathely, Rohonci út 56. 9./38.
Tel.: +36 94 / 333 - 820
Mobil: +36 70 / 384 47 57
E-mail: leose@t-online.hu
galreni@gmail.com
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GOJU KUPA 2016
Regisztráció:

2016. Október 01 - én, 08:30 -ig a helyszínen!

Óvás:

Közvetlenül a vitatott versenyszám után, 10.000 Ft
óvási díj befizetésével a főbírónál.

Kérjük a résztvevő klubokat bírókat delegálni, valamint a bírók
névsorát minősítésükkel együtt a nevezési lapon feltűntetni
szíveskedjenek.
A bírók részvételéről és a létszámukról előzetes ( mielőbbi )
tájékoztatást kérünk!
Ezúton kérnénk a csapat vezetőjét / képviselőjét, hogy a mellékelt
nevezési lapot töltsék ki.
Minden résztvevőnek eredményes felkészülést és jó versenyzést
kívánunk!
A helyszínen büfé üzemel.
Sporttársi üdvözlettel:

Gál Róbert
Elnök - „Leo” Karate – do SE

Szombathely, 2016. március 04.
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