IV. NEMZETKÖZI SENIOR KAMION KUPA
2015
Verseny rendezője: Magyar Zen Bu Kan Kempo
Sportágiszervezet és a Kamion Kempo Klub
Főszervező: Borbáth András 2. dan
A verseny főbírája: Manhoffer Márton, 2. dan
Szakmai fővédnökök: Lévai László 7. dan Hanshi;
Kabina Balázs 4. dan Renshi
A verseny időpontja: 2015. október. 18. Vasárnap 10.00
A verseny helye, és címe:
Promontor utca 89.

BMTE Stadion, 1122 Budapest,
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Első ízben kerül megrendezésre a Nemzetközi Szenior Kamion Kupa,
mely remélhetőleg hagyományt teremt és éveken keresztül
magas színvonalon biztosít lehetőséget a versenyzőknek. A
Szenior kategória három korosztályt jelent 35-40 év, 40-50 év,
és az 50 év feletti kategóriákat. A verseny népszerűsítése
érekében a nevezőkön túl, meghívott versenyzők is részt
vesznek, akiket a versenyszervezők invitálnak meg a versenyre.
Remélhetőleg a versenyen a harcművészeteket később kezdők, a
bele korosodott versenyzők és a régi idők legendái is
megmutatják, és mérettetik magukat. A versenyszámok legfelső
haladó kategóriájának győztesei megkapják a hatalmas
trófeával járó Nemzetközi Kamion Kupa 2015.-es Abszolút
bajnoka címet.
A versenyzők regisztrációja (mérlegelés, orvosi vizsgálat és
igazolások, a versenyezhet bejegyzés és a tagsági bélyegek
ellenőrzése):
- 2015. október 18-én 08:30 – 09:00 óra között a verseny
helyszínén az összes kategória versenyzői számára

Versenyszámok:
Földharc (Grappling Gi és No-Gi)
B - Viadal (Kesztyűs „B” kategóriás full-contact)
A - Viadal (Kesztyűs „A” kategóriás full-contact)
Formagyakorlat
Fegyveres Formagyakorlat
Önvédelem
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Díjazás: 1. helyezett: érem, kupa, oklevél
2. – 3. helyezett: érem, oklevél
Nevezés:

A nevezés beérkezésének határideje 2015. október 1.
Nevezés írásban, e-mail-ben vagy a nevezési lapon, postán feladva
a befizetést igazoló csekkszelvénnyel (vagy másolatával) ill. banki
átutalás igazolásával együtt érvényes.
Cím: Borbáth András Budapest 1118 Ménesi út 30.
Telefon: 20/350 73 56
E-mail: A Sportszervezet bankszámlaszáma:
Citibank 10800014-80000006-10494161

A nevezési határidő lejárata után csak kétszeres nevezési díj megfizetése esetén
fogadunk el nevezéseket!

Nevezési díj: Amely versenyző tagja a Zen Bu Kan Kempo sportszervezetnek,
annak az első versenyszám: 3500 Ft/fő, minden további versenyszám további
1000 Ft/fő. De maximum 5500 Ft (3. versenyszámtól ingyenes)
Más harcművészeti stílusok, küzdősportok versenyzői, első versenyszám:
4000 Ft, minden további versenyszám további 1000 Ft/fő.
Belépőjegyek a nézők részére: Felnőtt 1000 Ft
Gyerek (14-év alatt) 500 Ft
Versenyzési feltételek:
-

Érvényes tagsági igazolvány (bélyeg)
Érvényes sportorvosi igazolás (versenyezhet bejegyzéssel)
Kitöltött versenyzői nyilatkozat
Stílusirányzatnak és az esemény rangjának megfelelő öltözet
Időben leadott nevezés
Nevezési díj befizetése
Érvényes egyéni balesetbiztosítás
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Versenyszabályzat:
A versenyszámok a Magyar Zen Bu Kan Kempo Sportszervezet hivatalos
versenyszabályzata
szerint
kerülnek
lebonyolításra,
elbírálásra.
A
versenyszabályzat részletesen megtalálható a www.zenbukankempo.com
internetes oldalon. A hivatalos szabályzat által nem szabályozott ill. a versenyt
kiíró hatáskörébe utalt kérdéseket lásd a következőkben.

Földharc küzdelem (Grappling) Gi és No Gi fogásnem
- Menetidő 1x3perc
- Hosszabbítás 1perc
Nemek és súlycsoport szerint:
- női: -50kg, 50-60kg, 60-70kg, +70kg
- férfi: -70kg, 70-80kg, 80-90kg, +90kg
Övfokozat szerint:
A versenyen a versenyzők kezdő és haladó kategórákra lesznek bontva!

B - Viadal (Kesztyűs „B” kategóriás full-contact)
-

Menetidő 2x2perc, 1 perc szünet
Hosszabbítás nincs
Stílusnak, övfokozatnak megfelelő öltözetben kell versenyezni.
Nemek és súlycsoport szerint:
- női: -50kg, 50-60kg, 60-70kg +70kg
- férfi: -70kg, 70-80kg 80-90kg +90kg
Övfokozat szerint:
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- 12-10 kyu fehér-citrom-narancs öv és max. 18 hónap a harcművészetben
- 9-6 kyu zöld-kék-lila öv és max. 42 hónap a harcművészetben
- 5-tól 2 kyu-ig, barna öv vagy 48 hónap felett a harcművészetben
Fekete öves, és az 1 kyu.-s versenyzők „B” – Viadalba nem nevezhetnek
(férfiak) , Őket automatikusan az „A” – Viadalba soroljuk át!!!

A - Viadal (Kesztyűs „A” kategóriás full-contact)
-

Menetidő 3x2perc, 2perces szünetekkel
Hosszabbítás nincs
Stílusnak, övfokozatnak megfelelő öltözetben kell versenyezni.

Nemek és súlycsoport szerint:
- női: -50kg, 50-55kg, 55-60kg, 60-65kg, 65-70kg, +70kg
- férfi: -60kg, 60-65kg, 65-70kg, 70-75kg, 75-80kg, 80-85kg, 85-90kg,
90-95kg, 95-100kg, +100kg
Övfokozat szerint:
- 12-9 kyu fehér-citrom-narancs öv és max. 18 hónap a harcművészetben
- 8-2 kyu zöld-kék-lila öv és max. 42 hónap a harcművészetben
- Magyar bajnoki divízió1 kyu felett barna-fekete öv vagy 48 hónap
felett a harcművészetben, vagy önkéntes nevezés a kategóriába
Formagyakorlat, fegyveres formagyakorlat és önvédelem kategóriák.
Nemek szerint:
- női
- férfi
Övfokozat szerint:
- 12-10 kyu fehér-citrom-narancs öv és max. 18 hónap a harcművészetben
- 9-6 kyu zöld-kék-lila öv és max. 42 hónap a harcművészetben
- 5-1 kyu barna öv vagy 42 hónap felett a harcművészetben
- Magyar bajnoki divízió1 kyu felett barna-fekete öv vagy 48 hónap
felett a harcművészetben, vagy önkéntes nevezés a kategóriába
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Nics megszabva a bemuatás idejének hossza.
A kategóriák, és súlycsoportok összevonásának jogát a Rendezőség
fenntartja, de csak három versenyzőnél kisebb létszám esetén, ellenkező
esetben a divíziók eredeti formájukban maradnak!
Sérülés
Mindenki számára kötelező az orvosi engedély beszerzése. A sportolók saját és
edzőjük felelősségére indulhatnak a kiírt versenyen.
Küzdelem közben bekövetkezett sérüléskor a vezetőbíró megállítja a mérkőzést és
hívja a verseny orvosát.
Az orvos feladata megállapítani a sérülés súlyosságát. (Tudja-e a versenyző
folytatni a küzdelmet, vagy nem)
A verseny területén az orvos igénybevétele nem tarthat tovább 60 másodpercnél.
Óvás
1. A versenyző személyesen nem tiltakozhat a bírói döntés ellen. A
csapatvezető (ha nincs jelen, akkor az edző) nyújthat be írásos óvást, a
küzdelmet, illetve bemutatást követő 15 percen belül. Az óváshoz óvási díjat
kell fizetni. Az óvás összege 10000 Ft.
2. Az óvás tárgya. A verseny rendezésére, téves eredményre, a versenyző
indulási jogosultságára, bírói műhibára.
3. A bírói ítéletek - a műhiba kivételével - végérvényesek és
megtámadhatatlanok.
4. Elkésett, illetve tartalmilag hibás óvásokat érdemi döntés nélkül el kell
utasítani.
5. Érdemi döntésre a Főbíró jogosult.
SZABÁLYOK

Mindenkinek sikeres felkészülést, és jó versenyzést kívánunk!
Papp Valér

Borbáth András

elnök
Magyar ZBK Kempo Sportszervezet

Főszervező
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Manhoffer Márton
Főbíró
Magyar ZBK Kempo Sportszervezet

Nyilatkozat
Alulírott,………………………………....(szül. idő:……………...…………....
Anyja
neve:……………………..………..Szem.ig.sz.:………………………...
lakcíme:
………………………………………………………….….),
mint
a
……………………………………………egyesület tagja, a mai nappal az alábbi
nyilatkozatot teszem: a 2015. október 18-án megrendezésre kerülő
Nyílt Senior Karate Bajnokságon való részvételemmel kapcsolatos
sporttevékenységemből adódó esetleges károsodás (sérülés)
kockázatát saját magam viselem, és ezen károsodás bekövetkezte
esetén kártérítési igénnyel nem fordulok sem a szervező személyek,
sem a Kamion Kempo Klub, sem a Magyar ZBK Kempo
Sportszervezet felé.
Tudomásul veszem továbbá azt, hogy korábbi –általam ismertsérüléseim,
esetleges
egészségkárosodásom
jellegéről
az
egyesületem orvosát, valamint a fenti rendezvény versenyorvosát
köteles vagyok tájékoztatni.
Nyilatkozom továbbá, hogy tudomással bírok arról, miszerint a fenti
versenyen való részvételem további feltétele az is, hogy élet- vagy
balesetbiztosítással rendelkezzem.
Kelt: Budapest, …...............................
…………………………………….
Versenyző aláírása
Előttünk, mint tanúk:
1, ……………………………………..
név

2,……………………………………
név
7

………………………………………
lakcím

…………………………………….
lakcím
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