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Országos Diákbajnokság 2017. és Engrich Mariann emlékverseny
Kiíró:

Magyar Taekwondo Szövetség

Rendező:

Arany Tigris HKSE - Pécs

Versenyigazgató:

Árgyelán Zsolt

Főbíró:

Lányi Tamás

A verseny fővédnöke:

Dr. Hoppál Péter
Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkár Úr

A verseny védnökei:

Csizi Péter Országgyűlési Képviselő Úr
Dr. Őri László Alpolgármester Úr (Pécs)
Decsi István Alpolgármester Úr (Pécs)
Tajti Zoltán Polgármester Úr (Pellérd)
Hegyi Győző Polgármester Úr (Egerág)
Sztojkovics Éva Pécs Sportbizottságának Elnöke
Hári József a Pécsi Tudományegyetem Sportirodájának Vezetője
Korontos Zoltán r. ezredes Rendőrkapitány Úr

Meghívott díszvendég:

Kim Jae Hwan Úr
a magyarországi Koreai Kulturális Központ Igazgatója

Időpont:

2017. április 22. (szombat)

Helyszín:

Gandhi Sportcsarnok
Pécs, Dobó István u. 93.

(Dobó és Kőrös utca sarkán)

Versenyszabályok: ETU/WTF szabályok szerint, full contact – K.O. rendszer .
MTKDSZ szerint módosítva: A Gyermek I. korcsoportban tilos a fejrúgás!
FIGYELEM!! A DIÁKBAJNOKSÁG AZ ÚJ WTF. SZABÁLYOK
SZERINT KERÜL MÁR LEBONYOLÍTÁSRA!!
Kor- és súlycsoportok:
Gyermek:
I. korcsoport:
(7-9 évesek)
,,C” kategória
Itt indulhatnak azok, akik a verseny napjáig betöltik a 7. életévüket, de nem
töltik be a 10.-et.
Súlycsoportok: -21,-24,-27,-30,-33,-36,-40,-44,-49,+49 kg
II. korcsoport:
(10 - 11 évesek)
,,C” kategória
Itt indulhatnak azok, akik a verseny napjáig betöltötték a 10. életévüket, de a
12.-et még nem.
Súlycsoportok: -27,-30,-33,-36,-40,-44,-49,-54,-59,+59 kg
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Kadet:

III. korcsoport:
(12 - 14 évesek)
„A” és „B” kategória
Itt indulhatnak azok, akik a verseny napjáig betöltötték a 12. életévüket, de a
15.-et még nem. Akik a 14. életévüket betöltötték, de a 15.-et még nem, választhatnak, hogy a kadet, vagy az ifjúsági mezőnyben indulnak el. De egy
versenyző csak egy kategóriában nevezhet.
Súlycsoportok:
Lányok: -29,-33,-37,-41,-44,-47,-51,-55,-59,+59
Fiúk: -33,-37,-41,-45,-49,-53,-57,-61,-65,+65

Ifjúsági:

IV. korcsoport
(14 - 17 évesek)
„A” és „B” kategória
Itt indulhatnak azok, akik a verseny napjáig betöltötték a 14. életévüket, de a
18.-at még nem.
Súlycsoportok:
Lányok: -42,-44,-46,-49,-52,-55,-59,-63,-68,+68 kg
Fiúk: -45,-48,-51,-55,-59,-63,-68,-73,-78,+78 kg

Övhatárok:

Kadet, Ifjúsági:

„A” kategória
4. kuptól
„B” kategória
9. kup – 5. kup
Gyermek I és II.
,,C” kategória
9. kuptól
(A Gyermek I. és II. korcsoport az egyértelmű, és egyszerűbb sorsolás érdekében egységesen „C” kategória megjelölést kapott. Kérjük a nevezésnél is
ezt a kategóriát válasszátok!)

Részvételi feltételek:
A versenyen csak azok a versenyzők vehetnek részt, akik
 minden, a szövetségi tagsággal kapcsolatos kötelezettségüknek eleget tettek (éves tagdíj),
 rendelkeznek érvényes sportbiztosítással,
 rendelkeznek érvényes sportorvosi igazolással,
 érvényes versenyzői kártyával és tagkönyvvel.
 A 18 év alatti versenyzők kizárólag szülői engedéllyel vehetnek részt a versenyen!
Mindezeket a mérlegelésnél kell bemutatni, leadni, utólag erre nincs mód!

Nevezések leadása: a tpss.eu honlapon.
FIGYELEM! A honlapon a nevezésekhez először regisztrálni kell, majd
jóváhagyást kérni a versenyre. Utána válik aktívvá a nevezési felület.
Nevezési határidő: 2017. április 18.
Nevezési díj:

6.500,- Ft/versenyző.
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A nevezési határidő után érkezett, vagy helyszíni nevezések, illetve átnevezések esetén (kivéve a következő bekezdésben felsorolt eseteket) 1.500 Ft adminisztrációs díjat számolunk fel versenyzőnként. Ilyenkor az indulás feltétele a nevezési díj mellett az adminisztrációs díj befizetése.

Összevonás: Nincs. Viszont a rendezők - annak érdekében, hogy a bajnoki címek mérkőzéseken
dőljenek el, vállalják, hogy a verseny hetében minden klub számára tájékoztatást adnak a beérkezett nevezésekről. Ez alapján lehetőséget adunk minden klub számára,
hogy az érintettek beleegyezése esetén, külön díjazás nélkül átnevezzék olyan versenyzőiket, akiknek saját súlycsoportjában nincs ellenfele.
Az ilyen átnevezés végső határideje: 2017. április 20. 12:00
Mérkőzés idő:

Felszerelés:

gyermek I. és II. korcsoport:
kadetek:
ifjúságiak:

3 x 1 perc
3 x 1,5 perc
3 x 2 perc

0,5 perc pihenő
0,5 perc pihenő
0,5 perc pihenő

A főbíró, és a szervező megítélése alapján a menetidők változtatása lehetséges.
Fej-, alkar-, sípcsontvédő, lágyékvédő, fogvédő, kesztyű használata mindenkinek kötelező. A védőfelszerelésekről minden versenyző, illetve szakosztály
maga kell, hogy gondoskodjon.
FIGYELEM! A gyermek I. és II., valamint a kadet és ifjúsági korosztályban is, az „A” és „B” kategóriában egyaránt MINDEN induló Daedo
elektronikus MELLKAS-, és FEJVÉDŐBEN fog versenyezni!
Az ehhez szükséges Daedo típusú szenzor-zokniról minden klubnak, illetve versenyzőnek magának kell gondoskodni. Az elektronikus mellkasés fejvédőket a szövetség biztosítja a versenyzők számára.
A HIVATALOSAN REGISZTRÁLT edzők, segédedzők csak sportruházatban és edzőcipőben kísérhetik fel tanítványaikat a küzdőtérre.

Díjazás:

Érem az I-III. helyezett versenyzőknek.
Kupa az I.-III. helyezett csapatnak.
Különdíjak: legtöbb sportolót indító csapat, legfiatalabb versenyző
a Pécsi Tudományegyetem különdíja: Legtechnikásabb sportoló
Legjobb női és legjobb férfi bíró 
A csapat pontversenyben az első helyezés 7. pontot, a második 3. pontot, míg
a harmadik helyezés 1 pontot ér, azzal a kitétellel, hogy a mérkőzés nélkül
megszerzett első hely nem szerez pontot.

Óvás:

Óvásra 10.000.- Ft ellenében, közvetlenül a megóvandó mérkőzés után van
mód. Az óvást a hivatalos edző nyújthatja be a rendezvény főbírójánál.
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FIGYELEM!
A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt.
A verseny során bekövetkezett sérülésekért sem a kiíró, sem a szervezők nem vállalnak felelősséget.

Információ:

Árgyelán Zsolt
Jánosi Tibor

06-30/447-5619
06-70/294-9372

Program
2017. április 21. péntek:

17:00-21:00 regisztráció és mérlegelés a Sportcsarnokban

A verseny napján nincs regisztráció és mérlegelés!
Mérlegelésnél maximum +20dkg az elfogadott differencia! Próbamérleget biztosítunk, viszont
a hivatalos mérlegre minden versenyző csak kétszer állhat fel!
2017. április 22. szombat:
9:00 - 09:15

technikai értekezlet

9:15 – 09:30

Ünnepélyes megnyitó

09:45 - 13:00

mérkőzések

13:00 – 13:45

Szünet, I. korcsoport eredményhirdetése

13:45 – 18:30

mérkőzések

19:00

eredményhirdetés, a verseny zárása.

Az eredmény hirdetés tekintetében a változás jogát fenntartjuk, elképzelhető ugyanis a
verseny ideje alatti díjkiosztás is!!!
Belépődíj:

500,- Ft, 10 éves kor alatt ingyenes
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Szülői hozzájárulás
Alulírott …………………………… hozzájárulok, hogy gyermekem …………………………...
(született: …………………) a 2017. április 22.-n Pécsen megrendezésre kerülő Országos Diákbajnokságon részt vegyen. Tisztában vagyok azzal, hogy a versenyszabályokból adódóan a verseny
milyen kockázatokkal és sérülésekkel járhat. Tudomásul veszem, hogy a verseny WTF / ETU szabályok szerint zajlik és az esetleges sérülésekért, károkért a szervezők felelősséget nem vállalnak.
………………………., 2017. ……………………

……………………………………….
edző

PH.

……………………………………….
szülő / gondviselő

Szülői hozzájárulás
Alulírott …………………………… hozzájárulok, hogy gyermekem …………………………...
(született: …………………) a 2017. április 22.-n Pécsen megrendezésre kerülő Országos Diákbajnokságon részt vegyen. Tisztában vagyok azzal, hogy a versenyszabályokból adódóan a verseny
milyen kockázatokkal és sérülésekkel járhat. Tudomásul veszem, hogy a verseny WTF / ETU szabályok szerint zajlik és az esetleges sérülésekért, károkért a szervezők felelősséget nem vállalnak.
………………………., 2017. ……………………
……………………………………….
edző

PH.

……………………………………….
szülő / gondviselő

