VERSENYKIÍRÁS HKF Országos Bajnokság I.

Országos Bajnokság
I. forduló

2016. április. 10. Vasárnap

1.
A verseny elnevezése: Országos Bajnokság I. forduló
A verseny ideje: 2016. április 10. vasárnap
http://otelemwushu.hu/egyesulet1.gif

A verseny helyszíne: Ercsi Sportcsarnok 2451 Ercsi, Szent I. u. 8-10.
Bejárat Bem József utca 2
A verseny célja: - az Országos bajnoki cím eldöntése
- a magyar harcművészek fejlődésének segítése
- a minél több versenyzési lehetőség biztosítása a versenyzők
fejlődésének érdekében
- a Kung-Fu és a Wushu köztudatba való bevezetése
- Kvalifikáció a Kung-Fu/Wushu Magyar Bajnokságra
A verseny főbíroja:
Varga István
A verseny szervezői:
Magyar Wushu Egyesület és Öt Elem Wushu Egyesület
A verseny orvosa: Váradi mentőszolgálat
Bírók: A főbírók és bírók a Magyar Kung-Fu Szakszövetség bírói közül
kerülnek ki.
A verseny résztvevői:
Csak azok az egyesületek, ill. versenyzők indulhatnak, akik érvényes
Kung-Fu Szakszövetségi tagsággal rendelkeznek, kivéve a Sanda
kategóriákat!
A Sanda kategóriákban az indulás feltétele, hogy bármelyik hivatalos
sportszövetség vagy Szakszövetség tagjának kell lenni. Az igazolás a
MOB által kibocsátott érvényes versenyzői kártya.

2. Program
2016. április 10. vasárnap
8:00-9.00 Mérlegelés, regisztráció, nevezési díjak befizetése
9:10 Bírói értekezlet
9:30 Verseny megnyitása
17.00 Tervezett zárás
A Szervezőbizottság az indulók számának függvényében a program
változtatásának jogát fenntartja!
3. Nevezési feltételek
Érvényes nevezés, érvényes „versenyezhet" bejegyzésű sportorvosi
igazolás, vagy a Szakszövetség által kiállított versenyzői kártyán
feltüntetett érvényes sportorvosi igazolás.
A Szakszövetség szabályrendszere szerinti megfelelő öltözet és
szabályos, tiszta, rendezett felszerelés. A nem megfelelő öltözet és
viselkedés a bajnokságból történő kizárást vonhatja maga után!
Csak azok az egyesületek, ill. versenyzők indulhatnak, akik érvényes
Kungfu szakszövetségi tagsággal rendelkeznek, kivéve a Sanda
kategóriákat!
A Sanda kategóriákban az indulás feltétele, hogy bármelyik hivatalos
sportszövetség vagy Szakszövetség tagjának kell lenni. Az igazolás a
MOB által kibocsátott érvényes versenyzői kártya.
Nevezési határidő: 2016. április 04. 08.00h
A nevezési határidőn túli nevezéseket a Szervezőbizottság csak az
eredeti nevezési összeg kétszereséért fogad el.
Helyszíni nevezést a Szervezőbizottság nem fogad el!

Egyéb nevezési feltételek:
a) Tagsági könyv
b) Érvényes ALKALMAS sportorvosi pecsét/igazolás minden
kategóriában résztvevőnek
c) Érvényes VERSENYEZHET sportorvosi pecsét/igazolás, vagy a
Szakszövetség által kiállított versenyzői kártyán feltüntetett érvényes
sportorvosi igazolás a Sanda és Light kontakt kategóriákban
résztvevőknek
d) A Szakszövetség szabályrendszere szerinti megfelelő öltözet és
szabályos, tiszta, rendezett felszerelés. A nem megfelelő öltözet és
viselkedés a bajnokságból történő kizárást vonhatja maga után!
e) Csak azok az egyesületek, ill. versenyzők indulhatnak, akik érvényes
Kungfu szakszövetségi tagsággal rendelkeznek, kivéve a Sanda
kategóriákat!
f) A Sanda kategóriákban az indulás feltétele, hogy bármelyik hivatalos
sportszövetség vagy Szakszövetség tagjának kell lenni. Az igazolás a
MOB által kibocsátott érvényes versenyzői kártya.
g) Nevezés 2016. április 04. 08.00h -ig a www.hkf.hu oldalon
e) Nevezési díj befizetése 2016. április 10. vasárnap a verseny helyszínén
f) Mellékelt szabályrendszer elfogadása
A regisztrációnál be kell mutatni a tagsági könyvet az érvényes
sportorvosi igazolással.
Az életkor igazolása a Tagsági könyv alapján történik. A korcsoportok
meghatározásánál a s születési év az irányadó.
A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt az egyes
versenyszámokban, és bármilyen sérülés esetén a Szervezőbizottságot
felelősség nem terheli, tőlük kártérítés nem követelhető.
A Szervezőbizottság Sanda kategóriában csak helyszíni orvosi vizsgálat
után engedélyezi az indulást.
FIGYELEM!
Kérjük a versenyzőket, hogy a verseny helyszínén ne hagyjanak
őrizetlenül készpénzt vagy egyéb értékes tárgyakat, mert a behozott
tárgyak esetleges eltűnéséért a Szervezőbizottság felelősséget nem vállal.

4. Nevezési és sorsolási információ
Regisztráció lezárás és sorsolás időpontja: 2016. április 10. vasárnap
Regisztráció lezárás és sorsolás helye: Ercsi sportcsarnok
Kérjük az egyesületvezetőket, hogy a sikeres sorsolás érdekében a
sorsoláson szíveskedjenek időben megjelenni.
A Szervezőbizottság fenntartja a kategória-összevonás jogát.
Nevezési díj befizetési határidő: 2016. április 10. vasárnap
Nevezési díj befizetési mód: A verseny helyszínén készpénzben
Nevezési díj összege:
Egy kategória esetén 4.000 Ft/fő
Két kategória esetén 4.500 Ft/fő
Három vagy több kategória esetén 5.000 Ft/fő
A nevezési díjat a Szervezőbizottság nem téríti vissza, illetve a díj nem
tartalmaz biztosítást a versenyzők számára.
A nevezést iskolánként, vagy egyesületenként az iskolavezetők
összesítsék és a nevezési határidő lejárta előtt a www.hkf.hu weboldalon
keresztül eljuttatni a Szervezőbizottsághoz.
A nevezést, csak a fenti internetcímen keresztül fogadja a
Szervezőbizottság.
Amennyiben bármilyen probléma merül fel a nevezéssel kapcsolatban,
kérjük, az alábbi elérhetőségen kérjenek segítséget:
Sárosi György
sarosigy@hotmail.com
+36-20-474-08-06
Szabályokkal kapcsolatos információk:
Varga István
hkf.mail@gmail.com
+36-30-645-28-48
Szervezéssel kapcsolatos információk:
Serflek József
info@harcosok.com 06705985401

Kérjük az egyesületvezetőket, hogy kizárólag az általunk megjelölt
internetcímen szereplő nevezési lehetőséget használják a könnyebb
adatfeldolgozás érdekében! Köszönjük!
5. Kategóriák
Minden versenyszám külön férfi és női kategóriában kerül
megrendezésre, a kategóriákhoz rendelt korosztályok számára.
1. Tradicionális Belsőerős kategóriák
- Serdülő (15-16 éves), Fiú-lány,
- Ifjúsági (17-18 éves), Fiú-lány,
- Felnőtt (18-45 éves), Férfi- Nő
- Szenior (45 év felett), Férfi- Nő
2. Tradicionális Külsőerős kategóriák
- Gyerek I. ( -9 év), Fiú-lány
- Gyerek II. ( 10-11 év) Fiú-lány
- Gyerek III. (12-13 év) Fiú-lány
- Serdülő (14-15 éves), Fiú-lány,
- Ifjúsági (16-17 éves), Fiú-lány,
- Felnőtt (18-35 éves), Férfi- Nő
- Szenior (35 év felett), Férfi- Nő
3. Csoportos pusztakezes forma (3-5 fő)
4. Csoportos fegyveres forma (3-5 fő)

5. Modern Wushu kategóriák
(changquan, nanquan, taijiquan, jianshu, daoshu, gunshu, qiangshu, nangun,
nandao, taijijian)
Chang Quan Nan Quan Taiji Quan
Gyerek I. ( -9 év), Fiú-lány
Gyerek II. ( 10-11 év) Fiú-lány
Gyerek III. (12-13 év) Fiú-lány
Serdülő (14-15 éves), Fiú-lány,
Ifjúsági (16-17 éves), Fiú-lány,
Felnőtt (18 év felett), Férfi- Nő

min. 2 duan min. Chu ji nincs kategória
min. 2 duan min. Chu ji nincs kategória
min. 3 duan min. Chu ji nincs kategória
min. 3 duan min. Kötelező min. 24-es
min. Shao nian min. Kötelező min. 24-es
min. Kötelező min. Kötelező min. 42-es

6. Sanda
Serdülő (14-15 éves)
Ifjúsági (16-17 éves)
Felnőtt (18-35 éves)
7. Qingda
Gyerek III. (12-13 éves)
Serdülő (14-15 éves)
Ifjúsági (16-17 éves)
Felnőtt (18-35 éves)
8. Yong Chun Quan (Wing Chun)
Tradicionális Yongchun (Wingchun)ökölforma: Xiaolianquan, Xunqiao, Biaozhi.
Tradicionális Yongchun (Wingchun) szablya és liudianban bot
Maximális időtartam 2 perc
Ifjúsági (12-17 éves)
Felnőtt (18-35 éves)

9. Belépőjegyek
Versenyzők számára a belépés díjmentes, számukra a belépést az
előzetes nevezés igazolja.
Látogatók számára a belépőjegy ára 2.000 Ft / fő, 6 éves kor alatt a
belépés díjtalan.
Belépőjegyek a verseny helyszínén válthatók a verseny napján.
Sikeres felkészülést és versenyzést kívánunk!
Budapest, 2016. március 10.
Üdvözlettel:
Serflek József
MWE

Parragh Csaba
Öt Elem Egy.

