
   
 

WT Taekwondo Országos Bajnokság 2019. 

 

Kiíró és rendező:    Magyar Taekwondo Szövetség 

Versenyigazgató: Kovács Miklós 

+36309844542 

kvcmko@gmail.com 

Nevezéssel kapcsolatos információk: Jánosi Tibor 

+3670/2949372 

janositibor@gmail.com 

Főbíró:     Lányi Tamás 

 

Időpont:     2019. november 23. (szombat) 

Helyszín: Dunaharaszti Sportcsarnok 

Dunaharaszti, Napsugár u. 2. (a TESCO mellett)  

https://www.facebook.com/dhsportcsarnok/ 

 

Versenyszabályok:   

• WT/WTE versenyszabályok szerint full contact – K.O. rendszer. 

• MTKDSZ szerinti módosításokkal. 

 

MTKDSZ szerinti módosítások: 

• Gyerek I és Gyerek II. korcsoportban tilos a fejrúgás! 

• Gyerek III., Kadet, Junior, Felnőtt, Veterán „B” kategóriában tilos a fejrúgás. 

• Gyerek III., Kadet, Junior, Felnőtt, Veterán „A” kategóriában engedélyezett a fejrúgás. 

 

Kategóriák:   

• Gyerek I és Gyerek II. – egy kategória („C” kategória) 

• Gyerek III., Kadet, Junior, Felnőtt, Veterán – külön „A” és „B” kategória 

Kategóriába sorolás: 

A versenyző és edzője dönti el. Aki „A” kategóriába nevez, övfokozattól függetlenül 

vállalja a fejrúgás kockázatát. 2. kup és annál magasabb övfokozatú versenyzőt nem lehet 

„B” kategóriába nevezni. 



   
 

Kor- és súlycsoportok: 

• Gyerek I. – 2011.11.24. – 2013.11.23. között születettek (6-7 évesek), 

-18, -20, -22, -24, -27, -30, -33, 37, -41, +41kg  (mindkét nem esetében) 

• Gyerek II.  – 2009.11.24.- 2011.11.23. között születettek (8-9 évesek), 

-22, -24, -27, -30, -33, -36, -40, -44, -48, +48kg (mindkét nem esetében) 

• Gyerek III. – 2007.11.24. – 2009.11.23. között születettek (10-11 évesek),  

-27, -30, -33, -36, -40, -44, -48, -53, -58, +58kg  (mindkét nem esetében) 

• Kadet – 2004.11.24. – 2007.11.23. között születettek (12-14 évesek), 

Fiú -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65 

Leány -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59 

• Junior – 2001.11.24. – 2004.11.23. között születettek (15-17 évesek) 

Fiú -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78 kg 

Leány -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68kg 

• Felnőtt – 2003.11.24. előtt születettek (16 évnél idősebbek) 

Férfi -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 kg 

Nő -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73kg 

• Veterán – 1984.11.24 előtt születettek (35 évnél idősebbek) 

Férfi -68, -74, -80, -87, +87 kg 

Nő -57, -62, -67, -73, +73kg 

 

Összevonás: A szervezők az indulók számára tekintettel összevonhatnak súlycsoportokat. 

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 külön 

díjazás nélkül átnevezzék olyan versenyzőiket, akiknek saját súlycsoportjában 

nincs ellenfele. 

Azok a versenyzők, akiknek nincsen ellenfele, a mérlegelés lezárásáig kérhetik nevezésük 

törlését, valamint a nevezési díj visszafizetését, amelyet a rendezők nem tagadhatnak meg. 

 

Mérkőzés idő: 

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

• Kadet:      2 x 1,5 perc 0,5 perc pihenő, 

• Junior, felnőtt:     3 x 1,5 perc 0,5 perc pihenő 

• Veterán:      3 x 1 perc, 0,5 perc pihenő 

A főbíró, és a versenyigazgató megítélése alapján a menetidők változtatása lehetséges. 

 



   
 

Gyors-rúgó verseny 

Szabályok: 

• A verseny lebonyolítása 

A versenyzők egymás után következnek. Minden versenyző kétszer próbálkozhat. A 

jobbik eredménye számít be a versenybe. Holtverseny esetén „szétlövéssel” egy plusz 

menetben döntik el a versenyzők az érmes helyezéseket. 

• Daedo PSS elektronikus rendszerre rúgnak a versenyzők. 

• Érvényes találat, amit bejelez a rendszer. 

• Daedo PSS elektronikus lábfejvédőben kell megrúgni a protektort. 

• Ruházat: dobok, öv 

• Menetidő: 20 mp 

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

ollózó, pattintott). 

• Az eredményjelző tábla folyamatosan látható a versenyzők számára. 

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

Korosztályok (fiú, lány): 

• Gyerek I. 

• Gyerek II. 

• Gyerek III. 

• Kadet   (részletesen lásd feljebb) 

Figyelem! A Gyors-rúgó verseny eredménye nem számít be a csapatversenybe! 

 

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: 

taekwondo2019ob@gmail.com  

 

Nevezési határidő: 2019. november 19. (23:59 óra). 

 

Nevezési díj:  

• Küzdelmi verseny:    6500,- Ft/versenyző.  

• Gyors-rúgó versenyszám nevezési díja:  2000.-Ft/versenyző. 

 

 

mailto:taekwondo2019ob@gmail.com


   
 

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.  

 

 

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 fejvédőket a szövetség biztosítja a 

versenyzők számára. 

• A Gyerek I., Gyerek II. korcsoportban és a „B” kategóriában 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 

2019. november 22. péntek 

• 17:00 – 20:00  Mérlegelés   Prémium Apartmanház  

1139 Budapest Országbíró u. 44. 

2019. november 23. szombat 

• 09:00 – 09:15  Technikai értekezlet  Dunaharaszti Sportcsarnok 

• 09:15 – 09:30  Megnyitó   Dunaharaszti, Napsugár u. 2. 

• 09:30 – 18:00  Mérkőzések 

• 18:30   Csapatverseny eredmény hirdetése 

 

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. 

 

 

Eredményes felkészülést kivánunk mindenkinek! 


