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NÉV:
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1. A versenyeket körmérkőzéses, egyenes kieséses, vagy vigaszágas kieséses rendszerben
bonyolítják.
2. A versenyben a három menetből kettőt megnyerni rendszere érvényes. Minden menet két percig
tart. A meneteket egy perces szünetek választják el egymástól.
3. A versenyző életkora betöltött 18. és be nem töltött 35. év között lehet. Az serdülő korosztály
14-15, az ifjúsági korosztály 16-17 év között van.
4. A súlycsoportok
Férfiaknál
1. 48kg alatt (≤ 48 kg)
2. 52kg (48kg ≤ 52kg)
3. 56kg (52kg ≤ 56kg)
4. 60kg (56kg ≤ 60kg)
5. 65kg (60kg ≤ 65kg)
6. 70kg (65kg ≤ 70kg)
7. 75kg (70kg ≤ 75kg)
8. 80kg (75kg ≤ 80kg)
9. 85kg (80kg ≤ 85kg)
10. 90kg (85kg ≤ 90kg)
11. S

Nőknél
1. 48kg alatt (≤ 48 kg)
2. 52kg (48kg ≤ 52kg)
3. 56kg (52kg ≤ 56kg)
4. 60kg (56kg ≤ 60kg)
5. 65kg (60kg ≤ 65kg)
6. 70kg (65kg ≤ 70kg)
7. 75kg (70kg ≤ 75kg)

5. Magyarországon a sportolói kártyáját vagy tagkönyvét és az érvényes „versenyezhet” orvosi
engedélyt
6. A küzdelmek során a versenyzők előírás szerinti boxkesztyűt, fejvédőt, mellkasvédőt, fogvédőt
valamint ágyékvédőt viselnek. A versenyzők ruházata és védőfelszerelése piros vagy fekete a
sorsolásnak megfelelően. (Magyarországon kötelező védőfelszerelés a sarkot takaró lábfejvédő és
lábszárvédő)
7. A 65 kg és az alatti súlycsoportokban a kesztyűk előírás szerinti súlya 230gr (8 oz), a 70 kg és a
fölötti súlycsoportokban 280 gr (10 oz).
8. A középbíró feladatai:
1. Pártatlanul és legjobb tudása szerint végzi tevékenységét és garantálja a Versenyszabályok
maradéktalan betartását.
2. Ellenőrzi a versenyzők védőfelszerelését és igyekszik biztonságukról gondoskodni.
3. Vezényszavakkal és kézmozdulatokkal levezeti a mérkőzést.
4. Megítéli a mérkőzés során előforduló alábbi eseményeket: “földre-kerülés”, “kiesés”,
“intés”, “passzivitás”, “kierőszakolt rászámolás”, vala-mint határoz a megsérült versenyző helyszíni
orvosi ellátásával kapcsolatos kérdésekben.
5. Bejelenti a mérkőzés végeredményét.
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9. Az oldalbíró feladatai:
1. Feljegyzi a versenyzők által a szabályok szerint elért találatokat.
2. A vezetőbíró jelzésére minden menet végén meghozza és közzéteszi döntését.
3. A mérkőzés végeztével kitölti a pontozás rögzítésére szolgáló nyomtatványt, amely a
további ellenőrzések lehetővé tétele érdekében megőrzésre kerül.
10. A bírói testület jegyzőkönyvvezető titkárának feladatai:
1. A mérkőzések előtt kitölti a statisztikai lapokat.
2. Részt vesz a mérlegelésen és a résztvevők adatait átvezeti a statisztikai lapra.
3. A középbíró vezényszavainak és gesztusainak figyelembevételével feljegyez minden
megadott pontot és rögzít minden „figyelmeztetést”, „intést”, „emelvényelhagyást” és „kierőszakolt
rászámolást”.
4. A meneteket követően rögzíti az oldalbírók döntését, és a vezető-bíróval közli a menetet
megnyerő győztes személyét.

11. Az időmérő feladatai:
1. Ellenőrzi a gongokat, az órát és a stopperórákat és meggyőződik arról, hogy
rendeltetésszerű használatuknak nincs-e akadálya. Gondoskodik arról, hogy megfelelően
működjenek.
2. Felel a mérkőzések tiszta ideje, az állóidő és a pihenőidő méréséért.
3. Minden menet előtt 10 másodperccel sípjába fúj és a középbíró „Kaishi” jelére indítja az
órát.
4. A menetek végét jelezvén megüti a gongot.
5. Bejelenti az oldalbírók döntését.
12. Tiltott támadási felületek
1.A tarkó,
2. a nyak
3. és a lágyék.
13. Az érvényes találati pontok
1. A fej,
2. a test
3. és a combok
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14. Tiltott technikák
1. Fejjel, könyökkel, vagy térddel végrehajtott támadás, az ellenfél ízületeinek feszítése.
2. Az ellenfél fejre dobása, földhöz csapása, vagy földre szorítása.
3. A földre került ellenfél fejének támadása.
15. Két pontot ér el a versenyző:
1. Ha a versenyző ellenfele az adott menetben, első ízben esik le az emelvényről.
2. Ha a versenyző az ellenfelét a földre küldi, és ő lábon marad.
3. Ha a versenyző az ellenfél testére ökölütést mér vagy fejére rúgást visz be.
4. Ha a versenyző szándékosan földre veti magát miközben az ellenfelet is földre viszi és az
akció után azonnal talpra szökken (nem több mint 3 másodperc alatt).
5. Ha az ellenfelet kiszámolják.
6. Ha az ellenfél figyelmeztetést kap.
16. Egy pontot ér el a versenyző:
1. Ha a versenyző ökölütést mér az ellenfél testére vagy fejére.
2. Ha combrúgást mér az ellenfelére.
3. Ha mindketten földre esnek de ő felül marad.
4. Ha a küzdelem során mindkét versenyző a földre kerül, de az ellenfél hamarabb érintkezik
a talajjal.
5. Ha ellenfele nyolc másodpercig passzívnak mutatkozik és miután a bírók támadásra
szólították fel újabb nyolc másodpercig passzív marad.
6. Ha az ellenfél szándékosan a földre vetődik és ott három másodpercnél hosszabb időt tölt
el.
7. Ha az ellenfelet megintik.
17. Nem kap pontot a versenyző:
1. Ha a végrehajtott technika vagy az elért találat nem tekinthető tisztának.
2. Ha a két versenyző egyszerre zuhan a földre vagy esik le az emelvényről.
3. Ha az egyik versenyző küzdelmi fogásként a talajt érinti.
4. Ha a versenyző az ellenfelével összekapaszkodik és úgy találja el.
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18. Technikai hibának minősül
1. Ha a versenyző lefogja ellenfele karját.
2. Ha az előnytelen helyzetbe került versenyző időt kér.
3. Ha a versenyző szándékosan késlelteti a küzdelmet.
4. Ha a versenyző a bíróval szemben sportemberhez méltatlan módon viselkedik és a bíró
ítéleteit nem tartja tiszteletben.
5. Ha a versenyző fogvédő nélkül kezdi el a küzdelmet, vagy a küzdelem során a fogvédőt
kiköpi, a védőfelszerelést szándékosan meglazítja.
6.)Ha a versenyző megsérti az illemszabályokat.
19. Személyi hibának számít
1. Ha a versenyző az ellenfelet a “Kaishi” (start) vezényszó elhangzása előtt vagy a “Thing”
(stop) vezényszó elhangzása után támadja meg.
2. Ha a versenyző ellenfelét támadás szempontjából tiltottnak számító testrészén találja el.
3. Ha a versenyző támadása során tiltott technikát használ.

20. Büntetések
1. A technikai hibáért intés jár.
2. A személyi hibáért figyelmeztetés jár.
3. Amennyiben bármely versenyző 3 személyi hibát követ el a mérkőzés során, ellenfelét
nyilvánítják győztesnek. (Kizárásra kerül az a versenyző amelyik 6 büntetőpontot szed össze)
4. A versenyből kitiltásra kerül az a versenyző, aki szándékosan sérülést okoz ellenfelének.
Az addig elért eredményei törlésre kerülnek.
5. A versenyből való kizárásra kerül az a versenyző, aki doppingol vagy a mérkőzés egyes
menetei közötti pihenőkben mesterséges úton oxigént lélegez be.
21. A bírók az alábbi esetek mindegyikében kötelesek a küzdelmet félbe szakítani:
1. Ha valamelyik versenyző a földre kerül (kivéve, ha ez szándékos) vagy leesik az
emelvényről.
2. Ha valamelyik versenyző büntetésben részesül.
3. Ha bármelyik versenyző megsérül.
4. Ha a versenyzők passzívan vagy egy sikertelen akció során több, mint két másodpercig
lefogva tartják egymást.
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5. Ha valamelyik versenyző szándékosan a földre esik és több, mint három másodpercig ott
marad.
6. Ha valamely objektív zavaró körülmény miatt valamelyik versenyző keze felemelésével a
küzdelem félbeszakítását kéri.
7. Ha a pástfőbíró helyesbítésre szoruló ítéletet lát, vagy más hibát tapasztal.
8. Ha az emelvényen a versenyzőket veszélyeztető helyzet alakul ki.
9. Ha a mérkőzést befolyásoló objektív körülmények állnak elő.
10. Mindkét versenyző passzív és egyikük a támadásra való újbóli felszólítás ellenére is
több, mint nyolc másodpercig passzív marad.
22. A tiszta győzelem
1. Amennyiben az egyik versenyző az ellenfelével szemben döntő fölénybe kerül, az
emelvényen tevékenykedő középbírónak - a pástfőbíró jóváhagyásával - jogában áll a fölénybe
került versenyzőt győztesnek nyilvánítani.
2. Győztesnek kell nyilvánítani azt a versenyzőt, aki ellenfelét szabályos technikával a
földre küldi úgy, hogy az több, mint tíz másod-percig a földön marad, vagy feláll ugyan, de a
mérkőzés folytatására szemmel láthatóan képtelen.
3. Amennyiben az egyik versenyzőre - ellenfele szabályos támadásait követően - háromszor
rá kell számolni, ellenfele a mérkőzés győztese.
23. A menet győztese vagy vesztese
1. Minden egyes menet végeredményének megállapítása az oldalbírók véleménye alapján
történik.
2. Amennyiben az egyik versenyzőre egy meneten belül - ellenfele szabályos támadásait
követően - kétszer is rá kell számolni, a menetet ellenfele nyeri.
3. Megnyeri a menetet az a versenyző, akinek ellenfele az adott menet során kétszer esik le
az emelvényről.
4. Amennyiben egy meneten belül mindkét versenyző azonos számú pontot gyűjtött, a menet
győztesét az alábbiak szerint kell megállapítani:
a. Az a győztes, aki a szóban forgó menetben kevesebb intésben részesült.
b. Az a győztes, aki a szóban forgó menetben kevesebb figyelmeztetésben részesült.
c. Az a győztes, akinek a verseny napján elvégzett mérlegelés szerint kisebb a súlya.
24. Milyen esetben lehet a döntetlen ítélni egy menet esetében?
25. A mérkőzés győztese vagy vesztese
1. Az a versenyző, aki elsőként nyer két menetet a mérkőzést is megnyeri.
2. Amennyiben az egyik versenyző megsérül vagy rosszullét miatt nem tudja folytatni a
mérkőzést, és az orvos azt igazolja, a mérkőzést ellenfele nyeri.
3. Ha a versenyző szabálytalan technika miatti sérülést színlel és az orvosi vizsgálat
alátámasztja a színlelést, az ellenfele nyeri a mérkőzést.
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4. Ha a versenyző szabálytalan technika miatt sérülést szenved és nem tudja folytatni a
mérkőzést, valamint az orvos a sérülést igazolja, akkor megnyerte a mérkőzést de a versenyt nem
folytathatja.
5. A körmérkőzéses rendszerben lebonyolított tornán azonos számú megnyert menet esetén a
mérkőzés döntetlennel zárul.
6. Ha kieséses rendszerben megrendezett tornán egy mérkőzésen belül mindkét versenyző
azonos számú menetet nyer meg, (pl. egyet-egyet megnyer mindegyik versenyző, a harmadik pedig
döntetlen) az alábbiak szerint kell a mérkőzés győztesét megállapítani:
a. Az a győztes, aki kevesebb figyelmeztetésben részesült.
b. Az a győztes, aki kevesebb intésben részesült.

26. Az egyéni indulók helyezési sorrendje
1. A kieséses rendszerben rendezett tornán az indulók sorrendjét a mérkőzések eredménye
dönti el.
2. A körmérkőzéses rendszerben megrendezett tornát az a versenyző nyeri, aki a mérkőzések
során a legtöbb pontot szerzi. Pontegyenlőség esetén a sorrendet az alábbiak szerint kell
megállapítani:
1.) Az végez előrébb, aki kevesebb menetet veszített el.
2.) Az végez előrébb, aki kevesebb figyelmeztetést kapott.
3.) Az végez előrébb, aki kevesebb intést kapott.
4.) Az végez előrébb, akinek kisebb a verseny napján elvégzett mérlegelés szerinti
testsúlya

Vezényszavak és karjelzések
27. Írd a kép mellé, hogy milyen eseményt jelöl az ábra.

1. ábra
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2. ábra

3. ábra

4. ábra

5. ábra
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6. ábra

7. ábra

8. ábra

9. ábra
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10. ábra

11. ábra

12. ábra

13. ábra
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14. ábra

15. ábra

16. ábra

17. ábra
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18. ábra

19. ábra

20. ábra

21. ábra
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22. ábra

23. ábra

24. ábra

25. ábra
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26. ábra

27. ábra

28. ábra

29. ábra
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30. ábra

28. A küzdőtér egy 80 cm magas, 800 cm hosszú és 800 cm széles emelvény melyet egy réteg
védőszőnyeg és egy réteg vászonborítás takar. A küzdőtér közepét egy 100 cm átmérőjű “yin és
yang” ábrázolás díszíti. Az emelvény széleit 5 cm széles piros csíkok jelzik. Az emelvény széleitől
90 cm-re egy-egy 10 cm széles figyelmeztető csík található.
29. Az emelvény körül 20-40 cm vastag és 200 cm széles védőszőnyegek kerülnek elhelyezésre.
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1
30. Írd le mit jelölnek a betűk.
A. A főbíró, a helyettes főbíró, és a műsorközlő helye.
B) A vezetőbíró, a helyettes vezetőbíró, az időmérő, és a jegyzőkönyvvezető helye.
C1) A versenyzők és edzők helye.
C2
D) Az oldalbírók helyei.
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31. Hat darab fekete, hat darab piros, és hat darab fekete-piros tábla, melyekkel az oldalbírók azt
jelzik, hogy melyik fél nyerte az egyes meneteket. A 18 darab tábla mindegyike 20 cm átmérőjű és
egy fa nyéllel van ellátva. (1. ábra)

1. ábra
32. Intést jelző lap
A 12 darab intést jelző lap mindegyike 15 cm hosszú és 5 cm széles. A sárga színű lapokon az
“intés” szó olvasható.
33. Figyelmeztetést jelző lap
A 6 darab figyelmeztetést jelző lap mindegyike 15 cm hosszú és 5 cm széles. A piros színű lapokon
az “figyelmeztetés” szó olvasható.
34. Kierőszakolt számolást jelző lap
A 6 darab kierőszakolt rászámolást jelző lap mindegyike 15 cm hosszú és 5 cm széles. A kék színű
lapokon az “kierőszakolt számolás” felirat olvasható. (4. ábra)

35. Feladást jelölő táblák
Két db olyan 40 cm átmérőjű, nyéllel ellátott táblára van szükség, melyek egyik oldalán
pirossal,másik oldalán feketével szerepel a “Feladás” felirat.
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Qingda
36. Támadó tehnikák
Minden wushu irányzat mozgása és technikája (kivéve a tiltott technikákat) alkalmazható az
ellenfél bármely a szabályzatban megengedett támadási felületére. Alkalmazhatók rúgások, ütések
és dobások (csak a 22. pont szerinti dobások) azzal a feltétellel, hogy a küzdelem változatossága
fennmaradjon és a korosztályokkal összhangban legyen.
37. Támadható felületek
A fej oldalsó része, a törzs és a combok a térd felett.

38. Védekezési technikák
Bármely wushu irányzat mozgásai és technikái használhatók védekezésre, ha a szabályzat azokat
nem tiltja.
39. A mérkőzés leállítása
A középbíró megállíthatja a mérkőzést ha:
1. Az egyik versenyző a küzdőtéren kívülre kerül.
2 . A versenyző figyelmeztetésben vagy intésben részesül.
3 . Sérülés történik.
4 . A két versenyző több mint 3 másodpercig összeakaszkodik.
5. Passzivitás esetén.
6. A főbíró a mérkőzés leállítása mellett dönt.
7. Veszélyhelyzet alakul ki a versenyzők között.

40. Tiltott technikák
A következi technikákat szigorúan tilos alkalmazni:
1 Fejre szemből ütni sem érintéssel, sem ijesztésből nem lehet.
2 Egyenes támadás a végtagokra (lásd 15. pont) és az izületekre.
3 Tilos fejelni, térdelni és könyökkel ütni.
4 Tilos veszélyes dobásokat alkalmazni, amelyek súlyos sérüléseket okozhatnak. Tilos olyan
dobásokat alkalmazni, amelyeknél az ellenfél sérülékeny testrészére érkezik (fej, nyak,
hátgerinc, vállizület, térd vagy más izületi részek). A mellkas magasságánál magasabbról
végrehajtott dobás is tilos.
5 Tilos az időhúzás.
6 Újjakkal döfést mérni a test bármely pontjára.
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7 Tilos fojtásokat és izületi feszítéseket alkalmazni.
8 Lefogásokat, rögzítéseket alkalmazni, amelyek több mint 3 másodpercig tartanak.
9 Tilos a földharc és a talajra való rögzítés.
10 A karok leszorítása vagy olyan technikák alkalmazása, amelyek az izületek mozgását
korlátozzák.
11 Tilos az ellenfél lefogása egy vagy két kézzel és a szabad kézzel vagy lábbal való
ütlegelése.
12 Tilos harapni, karmolni, köpdösni és az ellenfelet a hajánál fogva rángatni.
13 Folyamatosan ütni a test bármely részét de különösen a fejet.
14 Tilos egy méternél hosszabb távon tolni az ellenfelet.
41. Minden olyan technika használata tilos…..Minden olyan technika használata tilos amelynek
nem a pontszerzés a célja, hanem nyilvánvalóan az ellenfél megsebesítése, attól függetlenül, hogy
találat volt vagy csak ijesztésre használták. Az ilyen ütést úgy bírálják, mintha betalált volna.

42. Az támadásnál használt erő mértéke?z ütéseknél alkalmazott erő nem lehet nagyobb, mint a
teljes erő 10%-a, súly és korcsoportok szerint. Amennyiben úgy ítéltetik meg, hogy az alkalmazott
erő nagyobb a megengedettnél nyilvános vagy személyes figyelmeztetésben kell részesíteni a
versenyzőt, amely akár kizárás is lehet előzetes figyelmeztetés nélkül.

43 Tiltott támadási felületek
Az alábbiakban felsorolt testrészeket tilos támadni:
1. A fej hátsó része
2. Szemek és torok
3. Lágyék
4. Hát (gerinc)
5. Vesék
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6 Térd, könyök és egyéb izületek
HKF versenyrendszere:
Beadás ideje:

Össz pontszám
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