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Hódmezővásárhely 
 
 

 
Rendező: MMAAGG YY AA RR   DDOO   AAMM   HHAA PP KK IIDD OO   SSZZ AABB AADD IIDD ŐŐ SS PP OO RR TT   SSZZÖÖ VVEE TT SS ÉÉ GG   
 

Versenyigazgató: MMÁÁTTÉÉ  JJÓÓZZSSEEFF  
 

Főbíró: MMÁÁTTÉÉ  ZZSSOOLLTT  
 

Időpont: 22001144 ..   DD EE CC EE MM BB EE RR ..   66 ..   (( SS ZZ OO MM BB AA TT))   
 

Helyszín: BBAALLOOGGHH  IIMMSSII  SSPPOORRTTKKÖÖZZPPOONNTT..  HHÓÓDDMMEEZZŐŐVVÁÁSSÁÁRRHHEELLYY,,  66880000,,  SSZZEEGGFFŰŰ  UUTTCCAA  66..  
 

Versenyszabályok: MMAAGGYYAARR  DDOO  AAMM  HHAAPPKKIIDDOO  SSZZAABBAADDIIDDŐŐSSPPOORRTT  SSZZÖÖVVEETTSSÉÉGG  SSZZAABBÁÁLLYYOOKK  SSZZEERRIINNTT 
 
 
Részvételi feltételek: (7 éves kortól, 9. kup – fehér öv sárga csíktól) 
A versenyzőknek minden, a szövetségi tagsággal kapcsolatos kötelezettségüknek eleget kell 
tenniük. 
A versenyen csak azok a versenyzők vehetnek részt, akik rendelkeznek érvényes (18 év alatti 
versenyzők esetében hat hónapnál, 18 éves kor felett 1 évnél 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. 
 
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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Nevezési határidő:  
  --   22001144 ..   NN OO VV EE MM BB EE RR   2288 ..   PPÉÉNNTTEEKK   
E-mail: mategergo17@gmail.com 
 
 
Nevezési díj: 
3500 Ft/fő (egyszeri nevezés díjjal mind az öt versenyszámban indulhat a versenyző) 

 
 

Program: 
 
2014. december 5. péntek:     
 
18.00 – 20:00     Regisztráció, mérlegelés a Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 
Tornatermében. 
(6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág u 3.) 
 
 
2014. december 6. szombat: 
 
07.30 – 08.30: Regisztráció, mérlegelés  a Sportcsarnokban. 
09.00 – 10.15: Sorsolás, technikai értekezlet 
10.15.– 10.30: Ünnepélyes megnyitó 
10.30 – 13.15: Mérkőzések 
13.15 – 14.00: Szünet, eredményhirdetés (ha van befejezett korcsoport) 
     
13.00.– 19.00: Mérkőzések 
19.00 – 19:45: Eredményhirdetés, versenyzárás 
 
 
 
 
Versenyszámok: 

 Eséstechnikák 
 Rúgástechnikák 
 Önvédelem 
 Töréstechnika 
 Küzdelem 

 

 

MMIINNDDEENNKKIINNEEKK  JJÓÓ  FFEELLKKÉÉSSZZÜÜLLÉÉSSTT  KKÍÍVVÁÁNNUUNNKK !!  
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NAK BOP - GURULÁS és ESÉS  
 
 

Korosztályok és kategóriák: 
 
Korosztályok (kategóriák): 7-8-9 év, 10-11-12 év, 13-14-15 év, 16 év fölött. 
Amennyiben egy kategóriában kevés versenyző indulna, akkor a kategóriák 
összevonásra kerülhetnek! 
 
Övhatárok: 
„A” kategória 4. kup – 1. kup 
„B” kategória 9. kup – 5. kup 
DAN fokozatúak külön versenyeznek! 
 
 
 

Korosztályok 
7-8-9 évesek FIÚK LÁNYOK 

10-11-12 évesek FIÚK  LÁNYOK 
13-14-15 évesek FIÚK LÁNYOK 

16 év - FÉRFIAK NŐK 
 
 
 
- A résztvevőknek a következő technikákat kell bemutatniuk: 
 
 1. Cson bang nak bop: előreesés 
 
 2. Hu bang nakbop: hátraesés  
 
 3. Csuk bang nakbop: oldalra esés (jobb majd baloldalra) 
 
 4. Kong dzsong hö dzson nakbop: szabadesés 
 
 5. Csang hjemul nakbop: hosszú akadály átugrása és kigurulás  
 
 6. Volcsang nakbop: magas akadály átugrása és kigurulás 

 

Résztvevők számától függően 2-en, vagy 3-an versenyeznek egyszerre és a győztes tovább jut 
a következő fordulóba. 
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PAL CHAGI - RÚGÁSOK 

Korosztályok és kategóriák: 
 
Korosztályok (kategóriák): 7-8-9 év, 10-11-12 év, 13-14-15 év, 16 év fölött. 
Amennyiben egy kategóriában kevés versenyző indulna, akkor a kategóriák 
összevonásra kerülhetnek! 
 
Övhatárok: 
„A” kategória 4. kup – 1. kup 
„B” kategória 9. kup – 5. kup 
DAN fokozatúak külön versenyeznek! 
 
 

Korosztályok 
7-8-9 évesek FIÚK LÁNYOK 

10-11-12 évesek FIÚK  LÁNYOK 
13-14-15 évesek FIÚK LÁNYOK 

16 év - FÉRFIAK NŐK 
 

RÚGÁSTECHNIKÁK A VERSENYEN  
 

I. korosztály 7-8-9 évesek „B” kategória 
A rúgásokat küzdőállásból kell végrehajtani. A rúgásokat mind bal, mind jobb lábbal is be 
kell mutatni, a rúgások a levegőbe történnek, bázisban, partner nélkül. 
  

1. Ap chagi (egyenes rúgás min.középre/magasra) 
 2. Neryo chagi (baltarúgás jobb, bal lábbal) 
 3. An chagi (sodrórúgás befelé) 
 4. Bakkat chagi (sodrórúgás kifelé) 
 5. Dollyo chagi (köríves rúgás fejre) 
 
 
 
I. korosztály 7-8-9 évesek „A” kategória 
Dupla rúgások egy lábbal, lábletétel nélkül, a rúgáskombinációk bemutatása közben a 
rúgóláb nem érintheti a talajt. 
A rúgásokat küzdőállásból kell végrehajtani. A rúgásokat mind bal, mind jobb lábbal is be 
kell mutatni, a rúgások a levegőbe történnek, bázisban, partner nélkül. 
 

1. Ap chagi are + Ap chagi olgul (alsó egyenes rúgás + magas egyenes rúgás) 
 2. Ap chagi are + Neryo chagi (alsó egyenes rúgás + baltarúgás) 
 3. Ap chagi + Dollyo chagi (egyenes rúgás + köríves rúgás) 
 4. An chagi + Yop chagi (sodrórúgás befelé + oldalrúgás) 
 5. Ap chagi + Dwit chagi (egyenes rúgás + rúgás hátrafelé) 
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II. korosztály 10-11-12 évesek „B” kategória 
A rúgásokat küzdőállásból kell végrehajtani. A rúgásokat mind bal, mind jobb lábbal is be 
kell mutatni, a rúgások a levegőbe történnek, bázisban, partner nélkül. 
  

1. Ap chagi (egyenes rúgás min.középre/magasra) 
 2. Neryo chagi (baltarúgás jobb, bal lábbal) 
 3. An chagi (sodrórúgás befelé) 
 4. Bakkat chagi (sodrórúgás kifelé) 
 5. Dollyo chagi (köríves rúgás fejre) 
 
 
 
II. korosztály 10-11-12 évesek „A” kategória 
Dupla rúgások egy lábbal, lábletétel nélkül, a rúgáskombinációk bemutatása közben a 
rúgóláb nem érintheti a talajt. 
A rúgásokat küzdőállásból kell végrehajtani. A rúgásokat mind bal, mind jobb lábbal is be 
kell mutatni, a rúgások a levegőbe történnek, bázisban, partner nélkül. 
 

1. Ap chagi are + Ap chagi olgul (alsó egyenes rúgás + magas egyenes rúgás) 
 2. Ap chagi are + Neryo chagi (alsó egyenes rúgás + baltarúgás) 
 3. Ap chagi + Dollyo chagi (egyenes rúgás + köríves rúgás) 
 4. An chagi + Yop chagi (sodrórúgás befelé + oldalrúgás) 
 5. Ap chagi + Dwit chagi (egyenes rúgás + rúgás hátrafelé) 
 
 
 
 
III. korosztály 13-14-15 évesek „B” kategória 
A rúgásokat küzdőállásból kell végrehajtani. A rúgásokat mind bal, mind jobb lábbal is be 
kell mutatni, a rúgások a levegőbe történnek, bázisban, partner nélkül. 
  

1. Ap chagi (egyenes rúgás min.középre/magasra) 
 2. Neryo chagi (baltarúgás jobb, bal lábbal) 
 3. An chagi (sodrórúgás befelé) 
 4. Bakkat chagi (sodrórúgás kifelé) 
 5. Dollyo chagi (köríves rúgás fejre) 
 
 
 
III. korosztály 13-14-15 évesek „A” kategória 
Dupla rúgások egy lábbal, lábletétel nélkül, a rúgáskombinációk bemutatása közben a 
rúgóláb nem érintheti a talajt. 
A rúgásokat küzdőállásból kell végrehajtani. A rúgásokat mind bal, mind jobb lábbal is be 
kell mutatni, a rúgások a levegőbe történnek, bázisban, partner nélkül. 
 

1. Ap chagi are + Ap chagi olgul (alsó egyenes rúgás + magas egyenes rúgás) 
 2. Ap chagi are + Neryo chagi (alsó egyenes rúgás + baltarúgás) 
 3. Ap chagi + Dollyo chagi (egyenes rúgás + köríves rúgás) 
 4. An chagi + Yop chagi (sodrórúgás befelé + oldalrúgás) 
 5. Ap chagi + Dwit chagi (egyenes rúgás + rúgás hátrafelé) 
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IV. korosztály 16 éves kortól „B” kategória 
A rúgásokat küzdőállásból kell végrehajtani. A rúgásokat mind bal, mind jobb lábbal is be 
kell mutatni, a rúgások a levegőbe történnek, bázisban, partner nélkül. 
  

1. Ap chagi (egyenes rúgás min.középre/magasra) 
 2. Neryo chagi (baltarúgás jobb, bal lábbal) 
 3. An chagi (sodrórúgás befelé) 
 4. Bakkat chagi (sodrórúgás kifelé) 
 5. Dollyo chagi (köríves rúgás fejre) 
 6. Yop chagi (oldalrúgás fejre) 
 
 
 
IV. korosztály 16 éves kortól „A” kategória 
Dupla rúgások egy lábbal, lábletétel nélkül, a rúgáskombinációk bemutatása közben a 
rúgóláb nem érintheti a talajt. 
A rúgásokat küzdőállásból kell végrehajtani. A rúgásokat mind bal, mind jobb lábbal is be 
kell mutatni, a rúgások a levegőbe történnek, bázisban, partner nélkül. 
 

1. Ap chagi are + Ap chagi olgul (alsó egyenes rúgás + magas egyenes rúgás) 
 2. Ap chagi are + Neryo chagi (alsó egyenes rúgás + baltarúgás) 
 3. Ap chagi + Dollyo chagi (egyenes rúgás + köríves rúgás) 
 4. An chagi + Yop chagi (sodrórúgás befelé + oldalrúgás) 
 5. Ap chagi + Dwit chagi (egyenes rúgás + rúgás hátrafelé) 
 6. Yop chagi are + Yop chagi olgul (alsó oldalrúgás + magas oldalrúgás) 
 
 
 
 
V. korosztály 16 éves kortól DAN kategória  
Dupla rúgások egy lábbal, lábletétel nélkül, a rúgáskombinációk bemutatása közben a 
rúgóláb nem érintheti a talajt. 
A rúgásokat küzdőállásból kell végrehajtani. A rúgásokat mind bal, mind jobb lábbal is be 
kell mutatni, a rúgások a levegőbe történnek, bázisban, partner nélkül. 
 

1. Dollyo chagi are + Dollyo chagi olgul (alsó köríves rúgás + magas köríves rúgás) 
 2. Yop chagi are + Yop chagi olgul (alsó oldalrúgás + magas oldalrúgás) 
 3. Ap chagi momtong + Dollyo chagi olgul (egyenes rúgás közép + köríves rúgás fej) 
 4. Ap chagi + Dwit chagi (egyenes rúgás + rúgás hátrafelé) 
 5. Ap chagi (előre) + Yop chagi (oldalra) + Dwit chagi (hátra) lábletétel nélkül 
 6. Dollyo chagi guggolva + Pande dollyo chagi guggolva 
 
Célpontba: 
 

1. Nopy chagi 
2. Nomo yop chagi 
3. Pande dollyo chagi 

 



 

11 ..   DDOO   AAMM   HHAAPP KKII DD OO   OORR SSZZ ÁÁGGOO SS   BBAAJJ NN OO KKSSÁÁGG   
WWWWWW ..DD OO AAMM HH AAPP KKII DDOO ..HH UU   

HOSINSZUL – ÖNVÉDELEM 

Az önvédelem versenyszámban a páros munkát értékelik a bírók, így a támadó és a 
védekező szerep cserélődhet a versenyzés során. Egy versenyző csak egyszer nevezhet! 
A technikák kombinálása NEM megengedett! 

Amennyiben egy kategóriában nem jön össze minimum 2 versenyző, akkor az eggyel 
lentebbi (alacsonyabb kup fokozatú) kategóriával összevonás történik! Tehát a 

versenyzők készüljenek fel a meghirdetett és az eggyel kisebb kategória 
versenyszámaiból is a biztonság kedvéért! 

 
Korosztályok és kategóriák: 
 

KUPFOKOZAT és KOR – Dan fokozatúak 
7-8-9 évesek FIÚK és LÁNYOK EGYÜTT 

10-11-12 évesek FIÚK és LÁNYOK EGYÜTT 
13-14-15 évesek FIÚK és LÁNYOK EGYÜTT 

16 év - FIÚK és LÁNYOK EGYÜTT 
 
A kor alapján kialakított kategóriákon belül, övfokozat szerinti kategóriák: 
 

 BEMUTATANDÓ TECHNIKÁK TECHNIKÁK 
SZÁMA 

9-8. kup  
 

Azonos oldali csuklófogás elleni védekezés 
6 db támadás – 6 db védekező technika  
 (csukló, nincs kereszt- vagy oldalfogás, csak azonos oldal 
szemből) 

Védekezés: 2 csapás, 2 feszítés, 2 dobás 
 

6 

7-6. kup  
 

Átkarolások, ütések elleni védekezés 
6 db támadás – 6 db védekező technika  
Támadandó felületek: (2x mindegyik) 

- Átkarolás hátulról a karokat is átfogva 
- Nelson nyak befogás 
- Egyenes ütés védése (szabadulások) 

 

6 

5-4. kup  

 

 
Ütések, rúgások elleni védekezés, megragadás 

6 db támadás – 6 db védekező technika  
- Egyenes ütés védése (törés, feszítés) 
- Egyenes ütés védése (dobás) 
- Rúgás elleni védekezés (törés, feszítés) 
- Rúgás elleni védekezés (dobás) 
- Rúgás elleni védekezés (rúgások) 
- Hajtóka kétoldali megragadása (törés, feszítés) 

 

6 
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3-2-1. kup  

 
Fojtások, késszúrás elleni védekezés, támadások 

 
- Keresztfojtás állva (szabadulások) 2 db technika 
- Késszúrás alulról (törés, feszítés) 
- Késszúrás oldalról (törés, feszítés) 
- Közvetlen támadó technika (törés, feszítés) 
- Közvetlen támadó technika (dobás) 

 

6 

Dan fokozatúak  
 

Késszúrás elleni védekezés 
 

- Egyenes ütés védése (törés, feszítés) 
- Egyenes ütés védése (dobás) 
- Rúgás elleni védekezés (dobás) 
- Késszúrás alulról (dobás) 
- Késszúrás oldalról (dobás) 
- Késszúrás oldalról, visszakézből (törés, feszítés) 
- Támadás kisbottal 
- 30 mp bemutató 

 

7+ 

 
Kategóriák részletesen: 
 
1. kategória: 9-8. kup – 7-8-9 évesek 
2. kategória: 7-6.kup – 7-8-9 évesek 
3. kategória: 5-4.kup – 7-8-9 évesek 
4. kategóri: 3-2-1.kup – 7-8-9 évesek 
 
5. kategória: 9-8. kup – 10-11-12 évesek 
6. kategória: 7-6.kup – 10-11-12 évesek 
7. kategória: 5-4.kup – 10-11-12 évesek 
8. kategóri: 3-2-1.kup – 10-11-12 évesek 
 
9. kategória: 9-8. kup – 13-14-15 évesek 
10. kategória: 7-6.kup – 13-14-15 évesek 
11. kategória: 5-4.kup – 13-14-15 évesek 
12. kategóri: 3-2-1.kup – 13-14-15 évesek 
 
13. kategória: 9-8. kup – 16 évtől 
14. kategória: 7-6.kup – 16 évtől 
15. kategória: 5-4.kup – 16 évtől 
16. kategóri: 3-2-1.kup – 16 évtől 
 
17. kategória: dan fokozatúak 16 év alatti kategória (nők, férfiak egyben) 
18. kategória: dan fokozatúak 16 év feletti kategória (nők, férfiak egyben) 
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KYOKPA - TÖRÉS 

 
 
 
A törés versenyszámot csak 16 év feletti kategóriában írjuk ki! 
 
ERŐTÖRÉS: 
 
Korosztályok, fokozatok szerinti osztályozás nincs!  
Férfiak és nők külön versenyeznek! 
Ha egy kategóriában csak 1 induló van, akkor a kategória nincs versenyeztetve, elmarad! 
 
A versenyszám egyetlen fordulóból áll, azaz egyetlen bajnok lesz. 
 
 
Technika: Erőtörés kézzel,  
Férfiak: Zárt ököllel 
Nők: Kézéllel 
 
 
A versenyzőknek meghatározott mennyiségű deszka lesz felpakolva. 
 
A törést csak 1x lehet végrehajtani, ha nem sikerül, akkor is vége a törésnek!  
 
A kivitelezés után összeszámolják az eltört deszkákat és az az eredmény. 
 
A dobogóra kerülésben és az 1-2-3.helyen beállt holtverseny esetén van lehetőség az újabb 
törésre. 
 
Megjegyzések: 
 
A versenyben használt deszkákat a rendező szervezet biztosítja. 
A deszka méretei a következők: ~30cm * ~25 cm * 2,5 cm. 
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KJORUGI - KÜZDELEM 
 
 
Küzdőtér: 
8 méter x 8 méteres. 
 
Nincsenek év és övkategóriák csak súly: 
 
 
 
24 – 30 kg     51 – 56 kg 
30 – 35 kg     57 – 62 kg 
36 – 40 kg     63 – 68 kg 
41 – 45 kg     69 – 75 kg 
46 – 50 kg     76 – 82 kg  83+ kg 
 

 
 

Küzdelem DAN fokozatúak: 
Nincsenek súly kategóriák 
A 18 év feletti dan fokozatúak indulhatnak ebben a kategóriában. 
 
18 év alatti dan fokozatú indulók a súlykategóriás kup fokozatú versenyben indulhatnak, 
helyszíni egyeztetéssel. 
 
Amennyiben 1 kategóriában nincs legalább 3 induló, akkor összevonások történnek és a súly 
szerint legközelebbi súlykategóriában indulhat a versenyző! (kup fokozatúaknál) 
Ha egy kategóriában csak 1 induló van, akkor a kategória nincs versenyeztetve, elmarad! 
Küzdelem nélkül nem lehet megnyerni a kategóriát! 
Annak az 1 indulónak fel kell ajánlani egy kategóriában a versenyzést, amit elfogadhat vagy 
visszautasíthat. 
A szervezőség rugalmasan kezelheti a kategóriák átalakítását a helyszíni megjelenés, 
résztvevők számától függően. 
 
 
 
Mérkőzés idő: 
7-13 évesek: 1 x 2,0 perc 
16 éves kortól: 1 x 3 perc 
 
 
 
Felszerelés: 
Fej-, mellkas-, alkar-, lágyék-, sípcsontvédő (gyerekeknél, kadeteknél lábfejvédős 
sípcsontvédő), fogvédő, használata kötelező. A védőfelszerelésekről minden szakosztály 
maga kell, hogy gondoskodjon. 
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PONTOZÁS 

 
1. Ütések és csapások 

Csak a megfelelő módon ökölbeszorított kézzel végrehajtott ütés engedélyezett, 
minden egyéb csapás, ütés tilos. 

Ütni kizárólag a középszekcióba lehet, a (protektor) oldalára, vagy elülső részére. 
Ökölháttal tilos ütni! 

Ütni csak akkor engedélyezett, ha mindkét fél álló helyzetben van, tehát a földön 
fekvő ütése tilos. 

Ütésért 1 pont akkor jár, ha a védőn keresztül is „megrendítő” erejű, vagy nagy 
fájdalom látszik a versenyzőn az elszenvedett ütéstől. 

Fekvő ellenfél ütése tilos! 
Fekvésben az álló ellenfél ütése tilos! 

 
 

2. Rúgások 
 A láb támadása frontálisan, szemből tilos! 

 Első alsószekció (bokától térdig): támadása tilos! 
Második alsószekció (térdtől csípőig): Oldal- és sarokrúgások tilosak, comb 
támadása kívülről és belülről is szabad köríves rúgással. 
Középszekció (csípőtől vállig): Minden rúgás engedélyezett. 

Fej: Minden rúgás engedélyezett. 
Fekvő ellenfél rúgása tilos! 

Fekvésben az álló ellenfél rugdosása tilos! 

 

 
 

3. Ízületi és karfeszítések 
Minden ízületi és karfeszítés a csuklón, karon vagy lábon engedélyezett. Az ízületi 
feszítéseket az ellenfél megragadása után 5 másodpercen belül kell végrehajtani. 
Lekopogás a küzdelem feladását jelenti. 
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4. Dobások és levitelek 
 Minden dobás, illetve levitel engedélyezett. 

A dobásokat az ellenfél megragadása után 5 másodpercen belül kell kivitelezni, 
befejezni. 

Földön 10 másodperce van a küzdőknek, ha nincs feszítés vagy fojtás, 10 mp után 
állásból folytatódik a küzdelem.  

Lekopogás a küzdelem feladását jelenti. 
 

 
5. Fojtás 
 Fojtani csak földharc közben lehet, állásban nem. 
 A fojtás közben a bíró elszámol 8 másodpercig.  

 Lekopogás a küzdelem feladását jelenti. 

 

 
6. Összeakaszkodás 

Ennek minősül, ha két küzdő fél egyik vagy mindkét kezét használva kapaszkodik a 
másikba. 

Ebben az esetben mindketten csak dobást, karfeszítést, ízületi feszítést, levitelt 
alkalmazhatnak, csapni, ütni, rúgni tilos. 

Az összeakaszkodás legfeljebb 5 másodpercig tarthat. 
 

 
 

A tatamin, ellenfélen történő „kopogással” történő jelzés a küzdelem feladását jelzi, a 
bíró azonnal megállítja küzdelmet! 
 
 
 
 
 
 


