
VERSENYKIÍRÁS 
 

 II. SHOGUN BAJNOKSÁG – Kardos Csaba emlékverseny 
gyermek, serdülő, nyílt kyokushin karate felkészítő verseny 

 
A verseny célja: Felkészülés az elkövetkezendő időszak versenyeire. A kezdők 
elindítása a versenyzői pályán. A sportbaráti kapcsolatok mélyítése, a kyokushin 

karate népszerűsítése. A fair-play szabályai mellett történő doppingmentes 
felkészülés és versenyzés. Motiváció biztosítása a gyermek, serdülő 
tanítványoknak. A Szoboszlói úti általános iskola tanulóinak ill. partneróvodái 

növendékeinek a sport fontosságának szemléltetése! 
 

1. A verseny rendezője: SHOGUN Sportegyesület 

 
2. A verseny ideje: 2013.Március 02. (szombat). 
 

3. A verseny helye: Debrecen, A Tóth Árpád Gimnázium tornacsarnoka. 
Szombathi István utca 12. 

 
4. A verseny résztvevői: a SHOGUN TEAM és a meghívott Klubok versenyzői: 

(Mikepércsi Harcművészeti SE, Shogun SE, Derecske Budo SE, Berettyó Budo 

SE, Hajdúszoboszlói kyokushin karate klub, Yamato dojo – Füzesabony, 
Biharnagybajom – Bitoku dojó, Földes – Shinzo dojo) 

 

 
5. Meghívott vendégek: 

 

-Kardos Csaba családja 
-Tímár Zoltán – Mikepércs polgármestere 
-Nagy Imre – a Hosszúpályi Pékség ügyvezetője 

-a vendégek listája bővülni fog 
 
 

6. A verseny elnöke: Sensei Rácz Csaba 3. dan. 
A verseny főbírója: Sensei Pápai Zoltán 3. dan. 

 
 
7. Versenyszámok: 

 
Előkészítős fiúk, lányok : küzdőjátékok, (szurkolói pálca, test érintés, birkózás) 
         ( 4 fős csoportokra bontással, 0. kyu-tól ) 

Gyermek I. fiú, lány :   kyokushin kumite  
                                     ( súlycsoport bontással, 10. Kyu-tól ) 
Gyermek II. fiú, lány :   kyokushin kumite 

                                     ( súlycsoport bontással, 10. Kyu-tól ) 
Serdülő fiú, lány :        kyokushin kumite 
                                     (súlycsoport bontással, 10. Kyu-tól ) 

 



 

8. Versenyszabály és védőfelszerelés: az MKKSZ verseny szabálykönyve szerint 
valamint a kicsik esetében egyéni szabályok 

 

 
9. Korcsoportok:  

 

Előkészítő:                   2004 vagy később születettek (képesség függő)   
Gyermek I.        2004-2003-ben születettek 
Gyermek II.                 2002-2001-ben születettek 

Serdülő                       2000-1999-ben születettek 
 

 

 
A nevezés határideje: Nevezés a helyszínen történik minden kategóriában 
      Információ: 

     Cím: Rácz Csaba 
             Debrecen 

               Tölgyfa utca 26/A 
                   4028 
       e-mail: shoguncsaba@gmail.com 

+36-20 3 844-542 
       
      9. Nevezés díja: 500 Ft jelképes összeg a költségek enyhítésére. 

 
     10.A verseny programja: 

 

10.30 – 12.00    orvosi vizsgálat, mérlegelés minden versenyzőknek és 
sorsolás 
    

13.00 Ünnepélyes megnyitó (tornacsarnokban) 
13,20- 17.00          Utánpótlás verseny, eredményhirdetés 

     (A tornacsarnokban) 

 
      11. Részvételi feltételek:  
           A nevezés a helyszínen 

           Budo pass, akinek még nincs ő is versenyezhet 
  A helyszíni orvosi vizsgálaton való megjelenés és alkalmasság. 

            
 
 

      12. Díjazás: 
 
           I.-II.-III.-III. helyezett: érem, oklevél 

 
      13. Költségek: Minden költség a rendező klubot terheli 
     Belépő jegy: NINCS! A verseny díjtalan minden érdeklődő számára! 

  



  

Debrecen, 2013.02.03. 
 
 

                                       Eredményes felkészülést kívánok! 
                                                            OSU! 
                                    

 
                                                                                          Rácz Csaba  
                                                                                        versenyrendező 

 
                


