
  



 

 

 
 

Kiíró: Magyar Taekwondo Szövetség 

Rendező: Tájfun Sportegyesület 
 
Versenyigazgató: Kazinczy Viktor 

Szervezőbizottság: Kazinczy Viktor +36707704754 

 Sobotkáné Fábián Éva +36303022747 

 Papp András +36203230497 

 

Főbíró: Lányi Tamás 

A verseny fővédnöke: Gajda Péter, Kispest Polgármestere 

Időpont: 2017. november 25. (szombat)  

Helyszín: Promontor utcai BMTE Sportcsarnok 
 
 1222 Budapest Promontor u. 89/a. 
 
 
 
 

Versenyszabályok 
 

• MTKDSZ/WTE/WT szabályok szerint, full contact- K.O. rendszer Valamennyi kadet, 
ifjúsági, felnőtt továbbá a gyerek I., gyerek II. , és veterán korcsoportban a versenyt 
elektronikus (Daedo PSS) rendszer segítségével bonyolítjuk le. Kötelező a Daedo 
GEN1 szenzor-lábfejvédő! 

• A Gyermek I. , illetve a Veterán korcsoportokban tilos a fejrúgás! 

 
 

Részvételi feltételek 

A versenyen csak azok a versenyzők vehetnek részt, akik  

• minden, a szövetségi tagsággal kapcsolatos kötelezettségüknek eleget tettek (éves 

tag/regisztrációs díj befizetése),  



 

 

• rendelkeznek érvényes sportbiztosítással, 

• rendelkeznek érvényes sportorvosi igazolással (18 év alatt 6 hónap, 18 év felett 1 

év), 

• A 18 év alatti versenyzők kizárólag szülői engedéllyel vehetnek részt a versenyen!  

 
Mindezeket a mérlegelésnél kell bemutatni, leadni, utólag erre nincs mód! 

 

 
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: -18, -21, -24,-27,-30,-33,-36,-40,-44,-49,-54,+54 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 

 
 
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. Akik a 16. életévüket betöltötték, 
de a 18.-at még  
nem, választhatnak, hogy a ifjúsági, vagy a felnőtt mezőnyben 
indulnak el. De egy versenyző csak egy kategóriában nevezhet. 

 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 
 
Felnőtt: V. korcsoport:  (16 éves kortól)  „A” és „B” kategória 
 Itt indulhatnak azok, akik a verseny napjáig betöltötték a 16. 

életévüket.  
Súlycsoportok:  

 Nők: -46,-49,-53,-57,-62,-67,-73,+73 kg 
 Férfiak: -54,-58,-63,-68,-74,-80,-87,+87 kg 
 
Övhatárok:  Kadet, Ifjúsági és Felnőtt: „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.) 

 

 
Figyelem! Új versenyszámok! 

 
➢ Veterán kategória: 

Szabályok: 

1. Életkor: betöltött 35. év- Övhatár: 9 kup-2. kup-ig 

(Megfelelő létszám esetén „A” (4-2.kup)  és „B” (9.-5.kup) kategória. 

2. Versenyszabályok: MTKDSZ/WTE/WT szabályok szerint, de a fejrúgás tiltott!  

3. Súlycsoportok: 
 

Nők: -57,-62,-67,-73,+73 kg 
Férfiak: -68, -74, -80,-87,+87 kg 

 
 

➢ Gyors-rúgó, „speed-kicking”: 

Szabályok: 

1. Verseny lebonyolítása: egyenes kiesésű rendszer. 

2. Első három helyezett érmet kap. 

3. Daedo PSS elektronikus rendszerre rúgnak a versenyzők. 



 

 

4. Érvényes találat, amit bejelez a rendszer. 

5. Daedo PSS elektronikus lábfejvédőben kell megrúgni a protektort. 

6. Ruházat: dobok, öv 

7. Menetidő: 1x20 mp. 

8. Két egymást követő rúgás között a végrehajtó lábnak érintenie kell a földet (pl.: 

ollózó rúgásokkal). 

9. Az eredményjelző tábla folyamatosan látható a versenyzők számára. 

10. 1 bíró van, aki vezeti, ellenőrzi, és indítja a rendszert/versenyzőket. 

11. Korosztályok (fiú, lány): 

• Gyerek I.-  6-7 évesek 

Itt indulhatnak azok, akik a verseny napjáig betöltik a 6. életévüket, de nem töltik 
be a 8.-at. 

• Gyerek II.- 8-9 évesek 

Itt indulhatnak azok, akik a verseny napjáig betöltik a 8. életévüket, de nem töltik 
be a 10.-et. 

• Gyerek III. – 10-11 évesek 

Itt indulhatnak azok, akik a verseny napjáig betöltik a 10. életévüket, de nem töltik 
be a 12.-t. 

• Kadet-  12-14 évesek 

Itt indulhatnak azok, akik a verseny napjáig betöltik a 12. életévüket, de nem töltik 
be a 15.-t. 

 

A gyors-rúgó (speed kicking)-re való nevezés nem a tpss-en 
keresztül történik. Az alábi email címen keresztül lehet regisztrálni: 
taekwondo2017ob@gmail.com.  
Figyelem!A veterán kategória, illetve a Gyors-rúgó, „speed 
kicking” versenyszámban elért eredmények nem számítanak bele 
a csapatverseny végeredményébe! 
 

mailto:taekwondo2017ob@gmail.com


 

 

Nevezés 
 
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. 
 
Gyors-rúgó versenyszámra való nevezés az alábbi email címen 
keresztül: taekwondo2017ob@gmail.com 

 
Nevezési határidő: 2017. november 18. (23:59 óra). 
 
Nevezési díj: 6500,- Ft/versenyző.  

A nevezési határidő után érkezett, illetve átnevezések esetén 
(kivéve a következő bekezdésben felsorolt eseteket) 2.500 Ft 
adminisztrációs díjat számolunk fel versenyzőnként. Ilyenkor az 
indulás feltétele a nevezési díj mellett az adminisztrációs díj 
befizetése. 

   Gyors-rúgó versenyszám nevezési díja: 3000.-Ft/versenyző. 
 
 

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. november 24. 20:00 

 
 

Mérkőzés idők 
 
 

 
 
 
 

 

Gyermek I. és II. korcsoport 2 x 1 perc 0,5 perc pihenő 

Kadet 3 x 1,5 perc 0,5 perc pihenő 

Ifjúságiak, felnőttek 3 x 2 perc 0,5 perc pihenő 

Veterán 3 x 1 perc 0,5 perc pihenő 

Gyors-rúgó 1x20 mp.  



 

 

Felszerelés 

 
• Fej-, alkar-, sípcsontvédő, lágyékvédő, fogvédő, kesztyű használata mindenkinek 

kötelező.  
 

• A védőfelszerelésekről minden versenyző, illetve szakosztály maga kell, hogy 
gondoskodjon. 

 
• FIGYELEM! Minden korosztály Daedo PSS rendszerben versenyez. Az ehhez 

szükséges szenzor-zokniról minden klubnak, illetve versenyzőnek magának kell 
gondoskodni. Az elektronikus mellkas, és fej védőket a szövetség biztosítja a 
versenyzők számára. 

 
• A gyerek I., és a veterán kategóriában a fejvédőről minden versenyző, illetve 

szakosztály maga kell, hogy gondoskodjon. 
 

• Az edzők, segédedzők csak melegítőben, edzőcipőben kísérhetik fel tanítványaikat 
a küzdőtérre. 

 
Díjazás 

 

• Érem, és oklevél az I-III. helyezett versenyzőknek. 

• Kupa az I.-III. helyezett csapatnak.  

 
• 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Program 

• Gyerek I, Gyerek II, illetve a veterán kategóriákkal kezdjük a verseny 

lebonyolítását. Amint lemegy ez a három korcsoport, utána jön folyamatosan a 

többi kategória (kadet, junior, felnőtt).  
 

Figyelem! 
 

• A PÉNTEKI MÉRLEGELÉS MINDEN CSAPAT, MINDEN VERSENYZŐ SZÁMÁRA KÖTELEZŐ! 

 

• Mérlegelésnél maximum +20dkg az elfogadott differencia! Próbamérleget 

biztosítunk, viszont a hivatalos mérlegre minden versenyző csak kétszer állhat fel! 

Súlycsoport módosítás a mérlegelésnél csak pótdíj fizetése után lehetséges, 

melynek összege 2500.-Ft.  

 

• A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. A verseny során 

bekövetkezett sérülésekért és anyagi kárért sem a kiíró, sem a szervezők nem 

vállalnak felelősséget. 

 

• Belépődíj: 500,- Ft./fő. 

Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a nevezési lapon feltüntetett versenyzők és 

edzők kivételével a belépési díjat mindenkinek be kell fizetnie, ezt a rendezői 

gárda ellenőrzi. A versenyzők és edzők részére kiadott versenyzői, és edzői 

karszalagot viselni kötelező! A rendezői gárda a belépőjegyeket a sportcsarnok 

egész területén ellenőrizheti, annak hiányában az illetőt kikísérhetik a 

sportcsarnokból. 

Dátum Időpont Esemény Helyszín 

2017. November 24, 
Péntek 

17:00-20:00 Mérlegelés 

Promontor utcai 
BMTE Sportcsarnok; 

1222 Budapest 
Promontor u. 89/a. 

 
2017. November 25. 

Szombat 

8:00-8:30 
Technikai 
értekezlet 

8:45-9:00 Megnyitó 

9:15-18:00 Mérkőzések 



 

 

Szülői hozzájárulás 

 
 
Alulírott ………………………… hozzájárulok, hogy gyermekem …………………………... (született: 
…………………) a 2017. november 25-én Budapesten megrendezésre kerülő 2017. évi WT 
Taekwondo Országos Bajnokságon részt vegyen. Tisztában vagyok azzal, hogy a 
versenyszabályokból adódóan a verseny milyen kockázatokkal és sérülésekkel járhat. 
Tudomásul veszem, hogy a verseny WT / WTE szabályok szerint zajlik és az esetleges 
sérülésekért, károkért a szervezők felelősséget nem vállalnak. 
 
 
………………………., 2017. …………………… 
 
 

………………………………………. 
szülő / gondviselő 
 

 
 
 
 
 
 

 
Szülői hozzájárulás 

 
 
Alulírott ………………………… hozzájárulok, hogy gyermekem …………………………... (született: 
…………………) a 2017. november 25-én Budapesten megrendezésre kerülő 2017. évi WT 
Taekwondo Országos Bajnokságon részt vegyen. Tisztában vagyok azzal, hogy a 
versenyszabályokból adódóan a verseny milyen kockázatokkal és sérülésekkel járhat. 
Tudomásul veszem, hogy a verseny WT / WTE szabályok szerint zajlik és az esetleges 
sérülésekért, károkért a szervezők felelősséget nem vállalnak. 
 
 
………………………., 2017. …………………… 
 
 

………………………………………. 
szülő / gondviselő 


