
Időpont: 2023. március 11. 10:00 óra

Helyszín: Sárvár Aréna 9600 Sárvár Nádasdy Ferenc u. 30.

Rendező: A Magyar JKA Karate Szövetség megbízásából a 

Célja:

Főbíró: "A" bíró, nemzetközi versenybíró

Bírói kar:

Versenyszámok:

Sorsolás: 2023. március 10. péntek 10:00 óra

Regisztráció: 2023. március 11.

Óvás:

Belépőjegyek: 500 Ft /fő     Csapatonként két edzőnek ingyenes a belépés.

10 000 Ft óvási díj befizetésével. 

Minden résztvevőnek eredményes felkészülést és jó versenyzést kívánunk!

Németh Róbert
Sárvári Shotokan Karate EgyesületMagyar JKA Karate Szövetség

Krepsz János

Magyar JKA Karate Szövetség 

Nyílt Gyermek, Ifjúsági, Kadet, Junior és Felnőtt Ippon Shobu Karate Országos Bajnokság
XXI. Sárvár Kupa

Női, Férfi egyéni Kata és Kumite (abszolút kategória)

08:00-09:15

A Magyar J.K.A. Karate Szövetség által meghívott bírók. 

Sárvári Shotokan Karate Egyesület

Schneider László

A korosztályos és felnőtt egyéni Kata és Kumite Országos Bajnoki címek eldöntése

kategóriás

Közvetlenül a vitatott versenyszám után a főbírónál

a helyszínenközött



I. (6-7 év) 2015 március 12 és 2017 március 11
II. (8-9 év) 2013 március 12 és 2015 március 11
III. (10-11 év) 2011 március 12 és 2013 március 11
IV. (12-13 év) 2009 március 12 és 2011 március 11
V. (14-15 év) 2007 március 12 és 2009 március 11
Kadet (16-17 év) 2005 március 12 és 2007 március 11
Junior (18-20 év) 2002 március 12 és 2005 március 11
Felnőtt (21 évtől) 2002 március 12

8x8
Fehér seiken védő 3

JUNIOR FELNŐTT
 KADET KA+KU
 JUNIOR KA+KU

Nevezési díjak Reg Nevezés Össz
1 versenyszám 1 000 4 000 5 000 Ft
2 versenyszám 1 000 6 500 7 500 Ft
3-4 versenyszám 1 000 7 500 8 500 Ft

Haladó felnevezési lehetőségek

Lemondás e-mailben a nevezési címre elküldve
2023.03.09-én, 22:00 óráig ingyenes.

Módosítási határidő utáni lemondás
1.000 Ft/Fő/regisztrációs díj megfizetése. 

Helyszíni nevezés nincs!

Nevezéssel kapcsolatos információk

Nevezési határidő

jkanevezes@jka.hu és sske@invitel.hu

2023 március 7. (kedd)

A versenyzők a nevezések leadásával hozzájárulásukat adják a megadott adataik kezeléséhez, és az esetlegesen róluk megjelenő fénykép és videó felvételek felhasználásához. A
nevezési feltételek betartásáért a csapatvezető teljes körű felelősséggel tartozik! A versenyzők a versenyen saját felelősségükre vesznek részt. A rendező semmilyen - a versenyzők
„maguknak”, vagy egymásnak okozott sérüléséért, vagy nem a rendező hibájából keletkező dologi kárért - felelősséggel nem tartozik. Sportbiztosításról mindenki önállóan köteles
gondoskodni. A verseny alatt az öltözőkben vagy a verseny helyszínén magára hagyott értéktárgyakért a rendező felelősséget nem vállal. Az esetleges rendkívüli egészségügyi és
járványügyi szabályok betartásáért mindenki egyénileg felel. Az egészségi állapotról az érvényes szabályoknak megfelelően - szükség esetén - nyilatkozni szükséges.

Nevezési cím Nevezés módosítása (lemondás/késői nevezés)

22:00 óra Fizetés a helyszínen!

Védőfelszerelés
Ippon Shobu kumite

Fehér seiken védő, mellvédő
Fehér vagy átlátszó fogsorvédő

Kumite-ben csak az AKA versenyző köteles piros színű megkülönböztető övet használni. Ennek biztosításáról a
versenyzőknek maguknak kell gondoskodniuk! A versenyen csak fehér a versenyszabálykönyv szerinti, mosható
felületű seikenvédő használható (textil alapanyagú NEM)! Kumiteben fogvédő, lányoknál mellvédő használata is
kötelező! Sípcsontvédő, vagy más egyéb védőeszköz használata tilos! Esetleges viselése kizárással jár! 18 éves
korig lehetőség van mellkasvédő használatára.

serleg, érem, oklevél, díjak
érem, oklevél

oklevél
Kihon ippon kumite

Díjazás

II-III. helyzettek
Küzdőtér

Mérete
Száma

I. helyezettek

IV. helyezettek

JKA Szabálykönyv és az MKSZ Ippon Shobu szabálykönyve szerint, a mellékelt 'Általános kiegészítő 
melléklet' és a 'Versennyel kapcsolatos Tudnivalók' betartásával!

Tárgyévre érvényesített Budo Pass,

6 hónapnál, 

 és előtte születettek

Érvényes Versenyengedély.

"Versenyehet" belyegyzés a Budo Passban,

1 évnél nem régebbi

EngedélyekKorcsoportok

Versenyszabályok

között születettek

között születettek
között születettek
között születettek

között születettek

6 hónapnál, 

6 hónapnál, 
6 hónapnál, 
6 hónapnál, 

6 hónapnál, 
között születettek
között születettek

1 évnél nem régebbi sportorvosi engedély és


