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M E G H Í V Ó   

  

  

 A Mezőhegyesi és Magyarbánhegyesi ITF. Taekwon-do 

nevében   

szeretettel várjuk a    

Gyermek, Serdülő, Ifjúsági és Felnőtt    

„FUJI MAE“ KUPA NYÍLT NEMZETKÖZI  ITF 

TAEKWON-DO VERSENYRE,  

 amely light contact szabadküzdelem női és férfi  

kategóriában, hard contact férfi küzdelem, valamint női és 

férfi erőtörés kategóriában kerül megrendezésre.  

  

A verseny fővédnöke:  

Harmat László VIII. dan nagymester  

A Magyar ITF Taekwon-do Szövetség Elnöke  
  
  

A bírói kar vezetője:            A verseny igazgatója:  

Sebestyén Pál VI. dan                            Kozák László VI. dan 
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Verseny megnevezése:  „FUJI MAE” KUPA Nyílt Gyermek, Serdülő, Ifjúsági, és         
Felnőtt ITF. Taekwon-do Nemzetközi Verseny  

Rendező szervezetek:      

        Mezőhegyesi Platán Sportegyesület  
                                               Magyarbánhegyesi Corvin TKD Klub    

                                                 

Rendezők:  Tamás József IV. Dan (Magyarbánhegyesi Corvin TKD Klub)  

Telefon: +36/20-223-2370  

E-mail: tamasjozsef@corvintaekwondo.eu              

Mráz Tamás IV. Dan (Mezőhegyesi Platán Sportegyesület)  

Telefon: +36/30-228-2419  

 E-mail: mraztamas47@gmail.com           

                                                 

Verseny időpontja:    2015. november 21-22.. (szombat, vasárnap)  

  

Verseny helyszíne:                 HU 5820  Mezőhegyes, Béke tér 1. szám.   

József Attila Művelődési Központ Sportcsarnoka                                               

(GPS koordináták: 46.317 / 20.817)  

    

Versenyszámok:   1. Szabad küzdelem minden korosztályban (Az ITF  

Világszövetség és az európai AETF Szövetség szabályai szerint, light 

contact rendszerben)  
                  2. Pénzdíjas, felnőtt férfi, egyéni hard contact küzdelem,   

           3 súlycsoportban a Magyar ITF Taekwon-do Szövetség hard                       
                     contact szabályzata alapján.   

                         3. Pénzdíjas, felnőtt és ifjúsági, egyéni, női és férfi erőtörés   
            

  
  

feltámasztott  deszkalapra kézél, vagy első ököl technikával.  

Korosztályok:  Gyermek: a verseny napjáig betöltött 8 év, és még be nem  

töltött 10. életév.  

                                               Serdülő:  a verseny napjáig betöltött 10 év, és még be nem töltött 

14. életév.  

Ifjúsági: a verseny napjáig betöltött 14. és még be nem töltött 

18. életév.  

        Felnőtt: a verseny napjáig betöltött 18. életév.   

   

  

Övfokozatok:   Light contact szabadküzdelem versenyszámban: minden 

korcsoportban minimum 9. gup (kyu) övfokozat.  

        Felső övfokozati megkötés nincs, Danosok is indulhatnak! 

     

        Hard contact versenyszámban: minimum 6 gup (kyu)                                                    

                                               övfokozat  

Töréstechnika versenyszámban: minimum 8 gup (kyu)   

                                                övfokozat  
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Nevezési díjak:    Light contact szabad küzdelemben:    

                                                  

                   Gyermek, és Serdülő: 3500,- Ft (12 Euro)/fő   

        Ifjúsági és Felnőtt: 4500,- Ft (15 Euro)/fő  

  

        Pénzdíjas felnőtt férfi hard contact  küzdelem:   

          

 -  4500,- Ft (15 Euro)/fő   

          

        Pénzdíjas  női és férfi erőtörés:   

        Ifjúsági kategória: 1500,- Ft (5 Euro)/fő  

        Felnőtt kategória: 2000,- Ft (7 Euro)/fő  

  

  

Nevezési határidők:   Előnevezés: 2015. 11. 08. vasárnap 24.00  

        Módosítás: 2015. 11. 15. vasárnap 24.00  
  

  

FIGYELEM!  

  

Az előnevezést minden klubnak le kell adnia a megadott határideig, módosítást (sérülés, 

betegség) csak ezektől a kluboktól fogadunk el! HELYSZÍNI NEVEZÉS NINCS!  

  

Nevezési cím, weboldal:   Figyelem! A nevezéseket CSAK az online felületre történő   
            pontos regisztrációval fogadjuk el, ettől eltérni nem lehet! A 

nevezéshez szükséges egyedileg generált kódot e-mailben 

kapják meg a klubvezetők, kérjük, ezt ne adják ki a  

versenyzőknek, hanem a KLUB MINDEN VERSENYZŐJÉT  

EGY EMBER regisztrálja!  
Regisztrációs oldal: www.corvintaekwondo.eu  HA 

VALAKI NEM KAPOTT kódot, az 

fujimaecup2015@corvintaekwondo.eu e-mailen 

igényelhet.  

Indulási feltételek:    A kiírásban szereplő kor és övfokozat.  
        A sportági tagsági igazolványban érvényes „versenyezhet“    

                                               bejegyzés (Gyermek, Serdülő, és Ifjúsági kategóriában fél                                                 

évnél,  felnőtt  kategóriában 1 évnél  nem lehet régebbi!).    

        Időben leadott online nevezés.  

Nevezési díj befizetése.   

Szabad küzdelem esetében az ellenőrző mérlegeléskor a leadott 

nevezés szerinti súlykategóriában kell lenni, eltérés +50 dkg-ig 

engedélyezett!  

 

 

http://www.corvintaekwondo.eu/
http://www.corvintaekwondo.eu/


4  

  

I. 

  

A LIGHT CONTACT SZABAD KÜZDELEM VERSENYSZÁM  RENDEZÉSÉNEK 

LEÍRÁSA:  

   

Korcsoport:               Korhatáron lévő versenyzőt csak az ifjúsági, vagy felnőtt   
      
  

  korosztályban lehet indítani. Mindkettőben nem!  

 Szabad küzdelem:              Gyermek leány (kg): -25, -30, -35, -40, +40  
                  Gyermek fiú (kg) -28, -33, -38, -43, +43    
       

                                                Serdülő leány (kg): -32, -38, -44, -50, +50        

Serdülő fiú (kg): -35, -42, -48, -55, +55    

                                               Ifjúsági leány (kg): -45, -50, -55, -60, +60   

        Ifjúsági fiú (kg): -52, -58, -63, -70, +70, +80    

      

        Felnőtt nő (kg): -50, -56, -62, -68, -75, +75    

        Felnőtt férfi (kg): -57, -63 -70, -78, -85, +85    

  

A versenyszám egyenes kieséses rendszerben zajlik sorsolás alapján, light contact 

szabályrendszerben.  

  

Küzdelmi idők a selejtezőkben: Gyermek, és Serdülő kategóriákban: 1x1,5 perc   

             Ifjúsági és Felnőtt kategóriákban:1x 2 perc      

  

Küzdelmi idők a döntőkben: Gyermek, és Serdülő kategóriákban: 2x1,5 perc – közte 1 perc  

szünettel.  

  Ifjúsági és Felnőtt kategóriákban: 2x 2 perc – közte 1 perc  

szünettel.    

  

Minden versenyzőnek szabályos védő felszerelésben kell megjelennie, a mérkőzése előtt az 

adott pástnál. Övfokozati szétbontás nincs.  

  

Védőfelszerelések:     Kötelező: minden korcsoportban fejvédő, kézvédő-zárt és nyitott,                         

                                    „light contact” kesztyű egyaránt elfogadható-lábfejvédő, ifjúsági,                                       

és felnőtt korcsoportnál  szuszpenzor és fogvédő.  

               Javasolt: fogvédő, sípcsontvédő, nőknél mellvédő  

  

Bandázs viselése NEM, - vékony cérnakesztyű viselése a kesztyű alatt megengedett.  

  

Díjazás: Kategóriánként: arany, ezüst, két bronzérem (két harmadik hely), + oklevél    

  

A szervezők semmilyen sport/és egyéb sérülésért nem vállalnak felelősséget, balesetbiztosítás 

kötése ajánlott!  

 Mindenki saját felelősségre (18. éven aluliak szülői engedéllyel) vehet részt a 

versenyszámban!  A szülői engedélyek meglétét nem ellenőrizzük, azért a klubvezető felel!   
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                                                    II.  

  

A PÉNZDÍJAS, FELNŐTT FÉRFI HARD CONTACT  KÜZDELEM   

VERSENYSZÁM RENDEZÉSÉNEK LEÍRÁSA:  

  

  

Korcsoport: Minden 18-adik életévét már betöltött (1996-ban, vagy előtte                                  

született) férfi versenyző indulhat.   

  

 Súlycsoportok:                     Férfi:  Könnyűsúly: 68 kg alatt                                                           

                                                          Középsúly:  68-78 kg  

                                                Nehézsúly:  78 kg felett  

A küzdelmek időtartama:  

  

Minden küzdelem 2 menetből áll, amelyek 2 perces időtartamúak, köztük 1 perc szünettel.  

A találatok ereje:  

a.)  Teljes erővel kivitelezhető technikák (K.O.):  

- ütés testre,  

- rúgás testre, fejre  

b.)  Maximum fél erővel kivitelezhető technikák (kiütés nem engedélyezett): - 

ütés fejre  

Pontértékek:  

a.)  Egy pontot érő találatok:  

- kéztechnika középső vagy felső szekcióra  

b.)  Két pontot érő találatok:  

- lábtechnika középső szekcióra  

c.)  Három pontot érő találatok:  

- lábtechnika felső szekcióra  

Védőfelszerelés:  

a.) Kötelező védőfelszerelés:  

- 10 unciás zárt (box) kesztyű  

- lábfejvédő  

- lágyékvédő (nadrágon belül)  

- fogvédő  

- fejvédő  

   

b.) Engedélyezett védőfelszerelés:  

- sípcsontvédő  

- bandázs  
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A védőfelszerelések sérülésveszélyes anyagokat (pl.: fémet, csontot vagy hasonló kemény 

anyagot, cipzárt, gombot stb.) nem tartalmazhatnak.  

Óra, ékszer vagy egyéb dísz nem viselhető, a haj rögzítésére csak puha, rugalmas anyag 

használható, kapocs vagy csat nem engedélyezett.  

  

A versenyszám egyenes kieséses rendszerben zajlik sorsolás alapján.  

Nevezés CSAK az online felületen történik, a nevezési díjat a helyszíni regisztrációkor kell 

fizetni.  

A  szervezők  semmilyen  sport/és  egyéb  sérülésért  nem  vállalnak 

 felelősséget, balesetbiztosítás kötése ajánlott!  

Mindenki saját felelősségre vehet részt a hard contact versenyszámban!  

  

Díjazás:   Kategóriánként: 1-2-3-dik helyezett – pénzdíjazás.    

  

  

III.  

  

A PÉNZDÍJAS  NŐI és FÉRFI DESZKATÖRÉS  

VERSENYSZÁM RENDEZÉSÉNEK LEÍRÁSA:  

  

A törések technikai végrehajtása, és a verseny szabályai:  

  

Korcsoportok:  

  

Ifjúsági, (betöltött 14. és 18. életév közötti) és felnőtt (18-adik életévét már betöltött) női és 

férfi versenyző.   

Csak KÜLSŐ KÉZÉL-lel, /sonkal/ vagy ELSŐ ököllel (ap joomuk) történő 

töréstechnika az elfogadható- más technika nem. (Továbbjutás után ütőfelület váltható).  

1- A versenyző a tényleges technika végrehajtása előtt-rámérés céljából- egy alkalommal érhet 

hozzá a deszkalaphoz, egynél több rámérés, vagy érvénytelen kézfelülettel történő törés 

kizárást jelent.   

2- A törés 2 cm vastag, „szabvány” fa deszkalapokra történik - amelyeket a versenyszervezők 

biztosítanak!    

3- A deszkalapok betontömbökre, a padlón lesznek feltámasztva.   

4- A kezdő deszkalapok mennyiségét mindkét korcsoportban a verseny megkezdése előtt, a 

bírók határozzák meg a nevezők számától függően.  
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5- A törés csak a jelen lévő bírók vezényszavára kezdődhet. Minden teljesen eltört –különvált 

deszkalap 2 pontot, berepedt, de egyben maradt deszkalap 1 pontot ér.    

6- A bírók az érvényes/szabályos technikát kék zászlók, az érvénytelen/szabálytalan technikát 

piros zászlók felemelésével jelzik!   

7- Nevezés CSAK az online felületen történik, a nevezési díjat a helyszíni regisztrációkor kell 

fizetni.  

8- A versenyszám egyenes kieséses rendszerben zajlik sorsolás alapján.  

9- A döntőkben, egyenlő lap-törés esetén a kisebb súlyú versenyző a győztes.   

Díjazás:  Felnőtt korcsoportokban: 1. helyezettek: pénzdíjazás vagy értékes küzdelmi 

védő felszerelések.  

                       Ifjúsági korcsoportokban: 1. helyezettek: értékes küzdelmi védő felszerelések.   

  

  

A szervezők semmilyen sport/és egyéb sérülésért nem vállalnak felelősséget, balesetbiztosítás 

kötése ajánlott!  

Mindenki saját felelősségre vehet részt a töréstechnika versenyszámban!  



 

  

  

Egyéb fontos információk, tudnivalók:  

  

ÓVÁS  

Óvást kizárólag a csapat vezetője/edzője nyújthat be!  

Az óvást az adott pást zsűri asztalánál kell jelezni, majd a verseny főbírájánál, a megóvott 

versenyszám eredményhirdetését követő 10 percen belül, írásban kell benyújtani. Az óvás ideje 

alatt az adott páston a versenyt felfüggesztjük. Az óvás díja 6000-, Ft (20 Euro) melyet az írásbeli 

óvás benyújtásakor kell a rendezőségnek befizetni. Az óvás díja, az óvás elfogadása esetén 

visszafizetésre kerül.  

Bíráskodás:   

  

A Magyar ITF Taekwon-do Szövetség vizsgázott Bírói Karának tagjai. A bírók az online 

felületen történt nevezések alapján vesznek részt a versenyen!    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

Tervezett programok:  
    

          2015. november 20. péntek              16:00 órától  

                                                             Nevezési díjak befizetése  

                               Ellenőrző mérlegelés           

2015. november 21. szombat    07:30 órától         

            

Light contact szabad küzdelem versenynap  

 07:30- 09:00 Nevezési díjak befizetése    

 08:30-09:00 Bírói-edzői értekezlet        

      09:00-12:00  Selejtezők –elődöntők      

      12:00-13:00 Ebédszünet, Bemutatók  

                                    13:00 -13:30 Ünnepélyes verseny megnyitó   

                                    14:00-19:00 elődöntők - döntők                  

   

2015. november 22. vasárnap                    08:00 órától  

  

Férfi felnőtt hard contact, – női - férfi erőtörés  versenynap  

  

    08:00-08:30 Bírói-edzői értekezlet  

   08:30-12:00 Light contact verseny folytatása, hard contact selejtezők –    

elődöntők-döntők    

         12:00-13:00 Ebédszünet                        

              13:00-14:00  Bemutatók              

              14:00-19:30 Selejtezők-elődöntők-döntők       

   

Az eredményhirdetések mindkét versenynapon zajlanak!      

    



 

A verseny gördülékeny lebonyolításához kérjük hogy minden nevező az ellenőrző mérlegelés  

és a nevezési díjak befizetésének  időpontjait  pontosan tartsa be!    

  

  

BELÉPŐ DÍJAK:  

  

Első versenynap: 600,- Ft (2 euro) /FŐ –FELNŐTT, 300,- Ft (1 euro) /FŐ-DIÁK Második 

versenynap: 400,- Ft (1,5 euro) /FŐ –FELNŐTT, 200,- Ft (1 euro) /FŐ-DIÁK  

  

  

Az első versenynapon a belépőjegy megvásárlásakor minden látogató csuklószalagot kap, 

amelynek sértetlen felmutatása MINDKÉT VERSENYNAP látogatására feljogosít!  

  
6 ÉVES KOR ALATT A BELÉPÉS INGYENES!  

Az életkort diákok esetében diák-, vagy személyi igazolvány, 6 év alatt szülő igazolhatja!  
  

  

Minden csapattal a csapatkapitány, és 2 fő edző belépése ingyenes! Egyéb: 

- a helyszínen Taekwon-do, harcművészeti felszerelések és sportszerárusítás   

- a verseny ideje alatt az ÁMK-ban büfé üzemel!  

  

A Sportcsarnok öltözőiben, egész épületében és területén a versenyzők, edzők, valamint a 

látogatók által elhelyezett ruházatra, értékekre vonatkozóan a rendezőség semmiféle felelősséget 

nem vállal!   Dohányzás csak az arra kijelölt helyen engedélyezett!   

  

EREDMÉNYES FELKÉSZÜLÉST ÉS SOK SIKERT KÍVÁNUNK A  

VERSENYZŐKNEK ÉS AZ EDZŐKNEK!  

  

Mráz Tamás IV. dan, Tamás József IV. dan nemzetközi mesterek, és a rendezői/szervezői csapat!   

  

Mezőhegyes-Magyarbánhegyes, 2015. október 01. 


