VERSENYKIÍRÁS

2017. évi
HKF Magyar Bajnokság

2017. november. 04. Szombat

1.
A verseny elnevezése: 2017. évi HKF Magyar Bajnokság
A verseny ideje: 2017. november 04. Szombat
A verseny helyszíne: Városi Sportcentrum, Sportcsarnok
5400 Mezőtúr, Szolnoki út 15.
A verseny célja:
- a minél több versenyzési lehetőség biztosítása a versenyzők fejlődésének
érdekében
- a Kung-Fu és a Wushu köztudatba való bevezetése
- Kvalifikáció az I. Shaolin Európa Bajnokságra
A verseny főbírója: Varga István
A verseny szervezője:
Magyar Tradicionális Kungfu és Wushu Szakszövetség
A verseny orvosa:
Bírók: A pástfőbírók és bírók a Magyar Kung-Fu Szakszövetség bírói
közül kerülnek ki.
Sanda/Qingda pástfőbíró:
Tradicionális Taolu pástfőbíró:
Sport Wushu Taolu pástfőbíró:
Yongchunquan pástfőbíró:

Koszogovits Mihály
Herczeg András
Juhász Zoltán

A verseny résztvevői:
A Kungfu/Wushu Országos Bajnokság I. és II. forduló eredményei
alapján meghívottak.

2. Program
2017. november 04. szombat
8:00-9.00 Mérlegelés, regisztráció, nevezési díjak befizetése
9:30 Bírói értekezlet
10:00 Verseny megnyitása
17.00 Tervezett zárás
A Szervezőbizottság az indulók számának függvényében a program
változtatásának jogát fenntartja!
3. Nevezési feltételek
Rendelkezni kell a Magyar Tradicionális Kungfu és Wushu
Szakszövetség által kiállítót tagkönyvvel, kivéve a Sanda kategóriát.
Az adott kategóriában szerepelni a meghívóban.
Érvényes „versenyezhet" bejegyzésű sportorvosi igazolás. (A
formagyakorlat versenyzőknek elég az „alkalmas” bejegyzés)
A Szakszövetség érvényes szabályrendszerének az elfogadása
A Szakszövetség szabályrendszere szerinti megfelelő öltözet és
szabályos, tiszta, rendezett felszerelés. A nem megfelelő öltözet és
viselkedés a bajnokságból történő kizárást vonhatja maga után!
A versenyző életkór szerinti nevezése az online nevezési rendszer
alapján történik. Amennyiben eltérés van az on line nevezési
rendszerben tárolt adat és a valós adat között, a valós adatot a személyi
igazolvánnyal vagy diákigazolvánnyal kell igazolni.
A nevezési díj befizetése történhet 2017. Október 04-ig átutalással a
CIB BANK: 10701049-44023801-51100005 számlaszámára vagy a
helyszínen készpénzben.
Nevezési határidő: 2017. november 01. 08.00h

Nevezni a www.hkf.hu versenyek, online verseny nevezés fül alatt
megtalálható linken vagy a http://competreg.zl.hu/ linken lehet.
A nevezési határidőn túli nevezéseket a Szervezőbizottság csak az
eredeti nevezési összeg kétszereséért fogad el.
A nevezést, csak a fenti linken keresztül fogadja a Szervezőbizottság.
A nevezési határidőn túli nevezéseket a hkf.mail@gmail.com e-mail
címre kell elküldeni.
Helyszíni nevezést a Szervezőbizottság nem fogad el!

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: 2017. november 04. szombat
Regisztráció lezárás és sorsolás helye: Mezőtúr
Kérjük az egyesületvezetőket, hogy a sikeres sorsolás érdekében a
sorsoláson szíveskedjenek időben megjelenni.
A Szervezőbizottság fenntartja a kategória-összevonás jogát a küzdelmi
kategóriákban.
Nevezési díj befizetési határidő: 2017. november 04. szombat
Nevezési díj összege:
Egy kategória esetén 3.000 Ft/fő
Két kategória esetén 3.500 Ft/fő
Három vagy több kategória esetén 4.000 Ft/fő
Belépődíj: 0 ft.
A nevezési díjat a Szervezőbizottság nem téríti vissza, illetve a díj nem
tartalmaz biztosítást a versenyzők számára.
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 és szervezéssel kapcsolatos információk:
Varga István
hkf.mail@gmail.com
+36-30-645-28-48

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 (18-35 éves), Férfi- Nő

A szabálykönyv szerint
A szabálykönyv szerint
A szabálykönyv szerint
A szabálykönyv szerint
A szabálykönyv szerint
A szabálykönyv szerint

6. Sanda
Serdülő (14-15 éves)
Ifjúsági (16-17 éves)
Felnőtt (18-35 éves)
Egy versenyző csak egy súlycsoportban indulhat.
7. Qingda
Alsó korhatár: 7 év. A versenyzőket a kor és a súly meghatározásával
kell nevezni. A pást főbírója az edzőkkel egyeztetve hozza létre a
kategóriákat. A versenyzők között nem lehet 3 évnél nagyobb
korkülönbség. A gyerek versenyzők között nem lehet nagyobb
súlykülönbség mint 5 kg. A serdülő és ifjúsági versenyzők között 60 kg
alatt nem lehet nagyobb súlykülönbség, mint 6 kg, 60 kg felett nem lehet
nagyobb súlykülönbség mint 8 kg.
Felnőtt (18-35 éves)
Országos bajnoki cím csak abban az esetben adható ki, ha a versenyző
küzdött.

A szervezőbizottság értesíti az szervezeteket a lehetséges kategóriákról.
Amennyiben a versenyzőnek nincs ellenfele arról is értesíti az
érdekelteket. A nevezés csak abban az esetben kvalifikáció a Magyar
Bajnokságra, ha nincs ellenfél és ezért nem jelenik meg a versenyen. A
nevezési díjat csak abban az esetben kell befizetni, ha a versenyen van
küzdelme a versenyzőnek.
A Szervezőbizottság nem tud anyagi felelősséget vállalni a nem
megjelent versenyzők által okozott károkért. (Utazási költség,
bevételkiesés, stb)
Egy versenyző csak egy súlycsoportban indulhat.
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)
Minden felmerülő kérdéssel a hkf.mail@gmail.com e-mail címre lehet fordulni.
A 2018. Márciusában megrendezésre kerülő Shaolin Európa Bajnokságra a
kvalifikáció feltétele, hogy a versenyzőknek mindenképpen el kell indulniuk a
HKF valamelyik országos bajnokságon. Amennyiben a Magyar Bajnokságra
meghívásra kerül a versenyző és azon elindul az adott kategóriacsoportban
indulhat az EB-n. Mivel az EB kategóriái nem egyeznek a Magyar Bajnokság
kategóriáival ezért a HKF az országos bajnokságon részt vett versenyzők között
kvalifikációs versenyt ír ki december végére vagy január elejére. A
versenyzőknek kategóriánkként kell kvalifikálniuk magukat. 1 versenyző
maximum 4 kategóriában indulhat az EB-n. 1 pusztakezes, 1 rövidfegyveres 1
hosszúfegyveres és 1 csoportos kategóriában. Egy versenyzőnek minden
kategóriára külön kell, hogy kvalifikálja magát.
Sikereres felkészülést és versenyzést kívánunk.
A 2017. évi HKF Magyar Bajnokság szervezőbizottsága

