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Valamennyi kategóriában: gyermek I, II, kadett, junior
a versenyt elektronikus (Daedo PSS) rendszerben bonyolítjuk le.
A versenyen csak a DD GEN 1 szenzor-lábvédő használható!

VERSENYKIÍRÁS

Kiíró:      Magyar Taekwondo Szövetség
        1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Rendező:     Taekwondo FanatiX
    

Versenyigazgató:    Kiss Tamás 
      +3630 680 2621

Szervezőbizottság:    Kiss-Sikesdi Krisztina (nevezések)
      +3620 451 9463

Verseny főbírója:    Lányi Tamás
     
            

A verseny időpontja:   2018. április 28. szombat

A verseny helyszíne:   Láng Sportcsarnok
      1130 Budapest, Rozsnyai u 4-8.

Versenyszabályok:    MTKdSz/wTe/wT SzAbáLyoK SzeRinT,
     FuLL conTAcT – K.o. RendSzeR. 



	 Nincs.	 Ellenben	 a	 rendezők	 -	 annak	 érdekében,	 hogy	 a	 bajnoki	 címek	
mérkőzéseken	dőljenek	el,	vállalják,	hogy	a	verseny	előtti	héten	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.	Azok a versenyzők, akiknek az 
egyeztetés után sincs ellenfele, választhatnak, hogy részt kívánnak-e 
venni a versenyen, vagy kérik nevezésük törlését. Ha részt vesznek 
a versenyen, mérkőzés nélkül is súlycsoportjuk első helyezettjének 
számítanak, de eredményük nem számít bele a csapat-pontversenybe!

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 kg, -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, -45, -50, -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 kg
    Fiúk: -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65 kg

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

Összevonás:

1. Azok a versenyzők, akiknek nincs ellenfele, a mérlegelés lezárásáig kérhetik nevezésük törlését, és  
 a nevezési díj visszafizetését, amit a rendezők nem tagadhatnak meg.

2. A nevezésben szereplő adatokért a nevezést leadó egyesület felel. 

Azoknak a versenyzőknek, akik nem férnek be a nevezésben megadott 
súlycsoportba,átnevezési díjat kell fizetniük. ennek összege, 3.000 Ft!

 Ez alól kivételt képez, ha előzetesen egyeztetett összevonás miatt nem fér bele a súlycsoportba.



Nevezési díj: 6500,- Ft/versenyző

Nevezésekkel kapcsolatos információ:
Sikesdi Krisztina +3620 451 9463

TPSS rendszer információ:
Jánosi Tibor +3670 294 9372

2018. április 23.
A nevezéseket csak elektronikus formában lehet leadni a
tpss.eu-n.	A	nevezési	határidő	után	érkezett,	vagy	helyszíni	
nevezések,	illetve		átnevezések	esetén	(kivéve	a	részvételi
feltételeknél	felsorolt	eseteket)	3.000 Ft adminisztrációs	díjat
számolunk	fel	versenyzőnként.	Ilyenkor	az	indulás	feltétele	a	
nevezési	díj	mellett	az	adminisztrációs	díj	befizetése.

	 A	versenyen	azok	a	versenyzők	vehetnek	részt,	akik	rendelkeznek	érvényes	
(18	 év	 alatti	 versenyzők	 esetében	 hat	 hónapnál	 nem	 régebbi)	 írásbeli	
sportorvosi	 igazolással,	 érvényes	 versenyzői	 kártyával	 és	 tagkönyvvel	
és	 azt	 a	 mérlegelésnél	 bemutatják.	A	 18	 év	 alatti	 versenyzők	 kizárólag	
szülői	 engedéllyel	vehetnek	 részt	 a	versenyen!	A	 sportorvosi	 és	 a	 szülői	
igazolásokat	a	mérlegelésnél	kell	bemutatni,	leadni,	utólag	erre	nincs	mód.

Szállás: www.premiumapartman.hu  • Kontakt: Tóth Brigitta +3620 959 3261

Részvételi feltételek:

Övhatárok:      Kadet, Ifjúsági és Felnőtt: „A” kategória   4. kuptól
                                                                                     „B” kategória           9. kup –  5. kup
     Gyermek I. és II. korcsop:        „C” kategória   9. kuptól

     (A Gyermek I. és II. korcsoport az egyértelmű, és egyszerűbb sorsolás  
          érdekében egységesen „C” kategória megjelölést kapott.)

Mérkőzés idő:    Gyermek I. és II. korcsop:  2 x 1,5 perc 1/2 perc pihenő
     Kadet:     3 x 1,5 perc 1/2 perc pihenő
     Juniorok:          3 x  2   perc 1/2 perc pihenő
 

Figyelem!
Minden korosztály, korcsoport dd PSS rendszerben versenyez.

Az első korosztály esetében a korábbiaktól eltérően, nem engedélyezett a fejrúgás!

Kötelező a Gen 1szenzor-lábvédő a dd PSS használatánál!
erről minden klub, illetve versenyző maga gondoskodik!

nevezési határidő:

nevezés leadása:   a tpss.eu honlapon. FiGyeLeM! A honlapon a nevezésekhez  
     először regisztrálni kell, majd jóváhagyást kérni a versenyre.  
     utána válik aktívvá a nevezési felület.



A versenyzőknek minden, a szövetségi tagsággal kapcsolatos 
kötelezettségüknek eleget kell  tenniük (éves tagdíj),  valamint rendelkezniük 

kell  ér vényes sportbiztosítással is!

Óvás:    Óvásra 10.000 Ft ellenében, közvetlenül a megóvandó mérkőzés után van  
   mód. Az óvást a hivatalos edző nyújthatja be a rendezvény főbírójánál.

Felszerelés:    - Fej-, mellkas-, alkar-, lágyék-, sípcsontvédő, fogvédő, kesztyű használata 
       kötelező.
    - Gyermek i. kategóriában minden klub magának kell, hogy   

      gondoskodjon fejvédőről.
    - Daedo GEN 1 szenzoros lábfejvédőről!!!
    A védőfelszerelésekről minden szakosztály maga gondoskodik.

díjazás:    Érem és oklevél az I-III. helyezett versenyzőknek.
   Kupa az I.-III. helyezett csapatnak.

Mérlegelés:    2018. április 27. péntek
   17:00-20:00 mérlegelés a Prémium Apartmanházban
   (1139 Budapest, Országbíró utca 44-46.) 

A PÉnTeKi MÉRLeGeLÉS Minden cSAPAT VeRSenyzŐineK KÖTeLezŐ!

VeRSenyPRoGRAM:
2018. április 28. szombat

    8:00 –   8:30  Technikai értekezlet
    8:45 –   9:00  Ünnepélyes megnyitó
    9:00 – 12:00  Gyermek I. és Junior mérkőzések
           12:00 – 18:00  Gyermek II. és Kadett mérkőzések

Folyamatos eredményhirdetés!

beLÉPŐ:
500 Ft

FiGyeLeM!
FeLhíVoM 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 KáRTyáT ViSeLni KÖTeLezŐ! A RendezŐi 
GáRdA A beLÉPŐJeGyeKeT A SPoRTcSARnoK eGÉSz TeRüLeTÉn eLLenŐRizheTi, 
AnnAK hiányábAn Az iLLeTŐT KiKíSÉRheTiK A SPoRTcSARnoKbÓL!

Jó felkészülést, sportszerű versenyzést és sok sikert kívánunk mindenkinek!


