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ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
RÉSZVÉTEL
1. Csak azok a versenyzők vehetnek rész a Nyílt Világ Bajnokságon és a Hanshi Kupán, akik
Sportklubjuk, Egyesületük vagy Nemzeti Szövetségük vagy Bizottságuk által regisztráltak
az Egyesült Sport Kempo Világszövetségbe (United World Sport Kempo Federation).
2. A Sportklubok, Egyesületek, Nemzeti Szövetségek vagy Bizottságok, bármennyi
versenyzőt regisztrálhatnak, minden kategóriában és súlycsoportban.
3. Minden versenyzőnek rendelkezni kell érvényes biztosítással, mely fedezi ez esetleges
sérülésekből fakadó kezelések költségeit. Az esetleges sérülésekből fakadó költségeket a
versenyzők vagy a mögöttük álló jogi személyek viselik.
4. Minden versenyző köteles kitölteni a versenykiírás utolsó oldalán szereplő versenyzői
nyilatkozatot és a regisztráció során leadni a szervező bizottságnak (mellékelve).
5. A versenyzők életkorát és állampolgári hovatartozását a szervezőség a mérlegelés során
ellenőrizni fogja, ezért minden versenyzőnek rendelkeznie kell a személyazonosságát
igazoló okmánnyal (személyi igazolvány vagy útlevél).
6. Minden versenyző szabad akaratából, saját felelősségére és csak egy súlycsoportban vehet
részt a versenyen. A versenyzők testsúlyát a hivatalos mérlegelésen fogja ellenőrizni a
szervezőbizottság.
7. A versenyzők nevezését a mellékelt excel táblázat kitöltésével és alábbi
személyeknek
történő
elküldésével
lehet
megtenni:
Dencinger
Dávid
daviddencinger@googlemail.com, Kárászi Balázs karokempo001@gmail.com és Papp
Valér valerpapp@gmail.com.
8. A Magyar Zen Bu Kan Kempo Sportági Szövetség tagjai kizárólag az alábbi URL
címen található programmal tudnak nevezni:
http://www.zenbukankempo.com/rolunk/versenyszabalyzat
9. Nevezési határidő: 2018. november 11.
10. Nevezési díj, nem magyar állampolgárok számára 4 versenyszám esetén: 70
Euró/fő. Minden további versenyszám nevezési díja 10 Euró/db.
11. Minden Magyar állampolgárságú versenyzőt támogat a Magyarországi Kempo
Szervezetek Sportági Szövetsége (továbbiakban: MKSZSSZ) és a nevezési díjból
kedvezményt biztosít a számukra.
A Magyar állampolgárságú versenyzők nevezési díja:
a. 18 éves és annál idősebb versenyzőknek, akik nem tagjai az MKSZSSZ-nek, legfeljebb 4
versenyszám esetén: 10500 Ft. Minden további versenyszám nevezési díja 2000
Ft/db.
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b. 18 éves kornál fiatalabb versenyzőknek, akik nem tagjai az MKSZSSZ-nek, legfeljebb 4
versenyszám esetén: 9500 Ft. Minden további versenyszám nevezési díja 2000
Ft/db.
c. 18 éves és annál idősebb versenyzőknek, akik tagjai az MKSZSSZ-nek, legfeljebb 4
versenyszám esetén: 9500 Ft. Minden további versenyszám nevezési díja 1500
Ft/db.
d. 18 éves kornál fiatalabb versenyzőknek, akik tagjai az MKSZSSZ-nek legfeljebb 4
versenyszám esetén: 8500 Ft. Minden további versenyszám nevezési díja 1500
Ft/db.

12. Magyar állampolgároknak lehetőségük van késedelmes nevezést leadni. A nevezési
határidő lejárta (2018. november 11.) után beérkezett nevezéseket, 2018.
november 25-ig fogadja el a verseny rendezője.
A 2018. november 11. és 25-e között beérkezett nevezések esetén a Magyar
állampolgárságú versenyzők késedelmes nevezési díja:
a. 18 éves és annál idősebb versenyzőknek, akik nem tagjai az MKSZSSZ-nek, legfeljebb 4
versenyszám esetén: 11500 Ft. Minden további versenyszám nevezési díja 2000
Ft/db.
b. 18 éves kornál fiatalabb versenyzőknek, akik nem tagjai az MKSZSSZ-nek, legfeljebb 4
versenyszám esetén: 10500 Ft. Minden további versenyszám nevezési díja 2000
Ft/db.
c. 18 éves és annál idősebb versenyzőknek, akik tagjai az MKSZSSZ-nek, legfeljebb 4
versenyszám esetén: 10500 Ft. Minden további versenyszám nevezési díja 1500
Ft/db.
d. 18 éves kornál fiatalabb versenyzőknek, akik tagjai az MKSZSSZ-nek legfeljebb 4
versenyszám esetén: 9500 Ft. Minden további versenyszám nevezési díja 1500
Ft/db.

13. A nevezési díjat, a regisztráció során, készpénzben kell megfizetni. Regisztrációs
és mérlegelési időpontok és helyszíneik:
2018.11.29. Csütörtök 16:00 - 20:00
7:00-8:30
2017.11.30. Péntek

Regisztráció és mérlegelés a 12 év alatti versenyzők számára
Helyszín: Budakalász Sportcsarnok (2011 Budakalász, OMSZK Park 1.)

Regisztráció és mérlegelés a szombati és vasárnapi versenynapon résztvevő
10:00 - 18:00 versenyzők számára
Helyszín: Budakalász Sportcsarnok (2011 Budakalász, OMSZK Park 1.)
7:00-8:30

2017.12.01. Szombat
10:00 - 18:00

2017.12.02. Vasárnap

Regisztráció és mérlegelés minden versenyző számára
Helyszín: NOVOTEL Budapest Centrum (cím: H-1088 Budapest, Rákóczi str. 43-45.)

7:00-8:30

Regisztráció és mérlegelés a 18 év alatti versenyzők számára
Helyszín: Budakalász Sportcsarnok (2011 Budakalász, OMSZK Park 1.)
Regisztráció és mérlegelés a vasárnapi versenynapon résztvevő versenyzők számára
Helyszín: Budakalász Sportcsarnok (2011 Budakalász, OMSZK Park 1.)
Regisztráció és mérlegelés a 18 éves és annál idősebb versenyzők számára
Helyszín: Törökbálint Sportcsarnok (cím: 2040 Törökbálint, Óvoda utca 6.)
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14. Minden regisztrált versenyző, aki részt vesz az Világ Bajnokságon és a Hanshi Kupán,
ingyenesen részt vehet a verseny ideje alatt, a helyszínén megtartott harcművészeti
szemináriumokon. Azoknak a személyeknek, akik nem regisztrált versenyzők, a
szemináriumokon való részvétel díja 10 Euro (3200 Ft)/ szeminárium.
15. Belépőjegyek a nézők részére:
a. Felnőtt: 1500 Ft/fő
b. Gyerek (6-14 éves korig) 500/Fő
16. A résztvevő csapatoknak lehetőségük van, transzfert igényelni a verseny ideje alatt a
repülőtér és a hoteljük (Novotel Budapest Centrum, IBIS Styles Center), valamint a
hoteljük és a verseny helyszíne között. A transzfer díja 60 Euró/fő, ami a helyszínen
készpénzben fizetendő. A repülőgéppel érkező csapatokat a rendező bizottság a
Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren fogadja, és a szállodába szállítja
bejelentkezés céljából.
17. Hotel I.: Novotel Budapest Centrum
Hotel II.: IBIS Styles Center
(Mindkét szálloda az Accor Hotel Group tagja és Budapest városközpontjában
találhatóak ugyan abban az utcában egymással szemben)

Szobafoglalás: Steiner Annamária
Telefon: +36 1 477 54 72
Fax: +36 1 477 54 54
e-mail: h3560-sb3@accor.com
Minden versenyző/csapat a saját szállásfoglalásáért felelős. Szobafoglalás esetén
hivatkozzon a „Hanshi Kupára”, hogy a lent részletezett kedvezményes szobafoglalást
tudják a szálláson biztosítani:
NOVOTEL Budapest Centrum ****
- Egyágyas szoba: 45 Euró/éjszaka
- Kétágyas szoba: 55 Euró/éjszaka
- Háromágyas szoba 80 Euró/éjszaka (kétágyas szoba pótággyal)
IBIS Styles Budapest Center***+
- Egyágyas szoba: 45 Euró/éjszaka
- Kétágyas szoba: 50 Euró/éjszaka
A fenti szállásköltségeket a tartózkodás ideje alapján 2018. szeptember 30-ig kell
banki átutalással megfizetni a foglalásértesítőben szereplő számlázási adatok alapján. A
szálloda a számlát az összköltséggel állítja ki és a megadott személynek vagy
Szövetségnek címzi.
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TECHNIKAI FELTÉTELEK
1. A verseny, a mellékelt szabályrendszer szerint kerül lebonyolításra: 4 db 8x8 méteres és
2 db 10x10 méteres tatamin.
2. Technikai versenyzszámok:
a. Formagyakorlat (Empty Hand Forms) (F)
• Soft Style (FS)
• Hard Style (FH)
b. Fegyveres formagyakorlat (Wapon Forms) (W)
• Soft Style (WS)
• Hard Style (WH)
c. Utcai önvédelem (Street Self Defense) (SD)
3. Küzdelmi versenyszámok
a. Light Kontakt küzdelmek (Light Contact Fights)
• Stop Semi kontakt (Point Sparring) (PS)
• Folyamatos Semi kontakt („Rumble Sparring”) (RS)
b. Full Kontakt küzdelmek („Viadal”)
• B Viadal: folyamatos küzdelem, kontrollált ütőerővel fejre (BV)
• A Viadal: folyamatos Full Contact küzdelem (AV)
• Viadal (Kempo Knock-down): pusztakezes küzdelem, ütéssel fejet támadni
tilos (KK)
c. Kempo Földharc:
• Gi földharc (Gi Submission) (GI)
• No Gi földharc (No Gi Submission) (NG)
4. A verseny hivatalos képzettségi kategóriák, kor és súlycsoportok szerint kerül
lebonyolításra.
a. Képzettségi kategóriák:
Kezdő (Beginner): maximum 24 hónap harcművészetekben, vagy küzdősportokban
eltöltött idő.
Haladó (Advanced): minimum 24-, maximum 48 hónap harcművészetekben, vagy
küzdősportokban eltöltött idő.
Mester (Expert): minimum 48 hónap harcművészetekben vagy küzdősportokban eltöltött
idő.
b. Kor és súlycsoportok:
Gyerek I. korcsoport; 2011.01.01 és 2012.12.31 között született; 6-7 évesek:
Fiúk és lányok: -16, -18, -21, -24, -27, -30, -33, -36, -40, -44, +44kg
Gyerek II. korcsoport; 2009.01.01 és 2010.12.31 között született; 8-9 évesek:
www.uwskf.com ; www.mynextmatch.com
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Fiúk és lányok: -21, -24, -54, +54kg

27, -30, -33, -36, -40, -44, -49,

Gyerek III. korcsoport; 2007.01.01 és 2008.12.31 között született; 10-11 évesek:
Fiúk és lányok: -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, +60kg
Ifjúsági I. (Növendék) korcsoport; 2005.01.01 és 2006.12.31 között született; 12-13 évesek:
Fiúk és lányok: -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -72, -82, +82kg
Ifjúsági II. (Iskolás) korcsoport; 2003.01.01 és 2004.12.31 között született; 14-15 évesek:
Fiúk:
-32, -35, -38, -42, -47, -53, -59, -66, -73, -78, -85, +85kg
Lányok:
-30, -32, -34, -37, -40, -44, -48, -52, -57, -62, +62kg
Ifjúsági III. (Kadet) korcsoport; 2001.01.01 és 2002.12.31 között született; 16-17 évesek:
Fiúk:
-42, -46, -50, -54, -58, -63, -69, -76, -85, -92 +92kg
Lányok:
-38, -40, -43, -46, -49, -52, -56, -60, -65, +65kg
Junior korcsoport; 1999.01.01 és 2000.12.31 között született; 18-19 évesek:
Férfiak:
-62, -66, -71, -77, -84, -92, -100, +100kg
Nők:
-53, -58, -64, -71, +71 kg
Felnőtt korcsoport; 1983.01.01 és 1998.12.31 között született; (18)* 20 – 35 évesek:
Férfiak:
-62, -66, -71, -77, -84, -92, -100, +100 kg
Nők:
-53, -58, -64, -71, +71 kg
* A 18. és 19. életévüket betöltött versenyzők orvosi igazolás bemutatásával vehetnek részt.

Veterán A; 1973.01.01 és 1982.12.31 között született; 36-45 évesek:
Férfiak:
-66, -71, -77, -84, -92, -100, +100 kg
Nők:
-64, +64kg
Veterán B; 1962.01.01 és 1972.12.31 között született; 46-56 évesek:
Férfiak:
-66, -71, -77, -84, -92, -100, +100 kg
Nők:
-64, +64kg
Gyerek I-II-III (12 éves kor alatti) korcsoport versenyzői a következő versenyszámokban
versenyezhetnek: Technikai versenyszámok, Light kontakt küzdelmek, Kempo Földharc (FS,
FH, WS, WH, SD, PS, RS, GI, NG).
Ifjúsági I (Növendék) (12-13 éves) korcsoport versenyzői a következő versenyszámokban
versenyezhetnek: Technikai versenyszámok, Light kontakt küzdelmek, Kempo Földharc (FS,
FH, WS, WH, SD, PS, RS, GI, NG).
Ifjúsági II (Iskolás fiú/lány) (14-15 éves) korcsoport versenyzői a következő
versenyszámokban versenyezhetnek: Technikai versenyszámok, Light kontakt küzdelmek, „B
VIADAL” full kontakt küzdelem, „VIADAL” Kempo Knock-down küzdelem Kempo, Földharc
(FS, FH, WS, WH, SD, PS, RS, BV, KK, GI, NG).
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Ifjúsági III (Kadet) (1617 éves) korcsoport versenyzői
a következő versenyszámokban versenyezhetnek: Technikai versenyszámok, Light kontakt
küzdelmek, „B VIADAL” full kontakt küzdelem, „VIADAL” Kempo Knock-down küzdelem,
Kempo Földharc (FS, FH, WS, WH, SD, PS, RS, BV, KK, GI, NG).
Junior, Felnőtt, Veterán (17 éves kor feletti) korcsoport, versenyzői a következő
versenyszámokban versenyezhetnek: Technikai versenyszámok, Light kontakt küzdelmek, „A
és B VIADAL” full kontakt küzdelem, „VIADAL” Kempo Knock-down küzdelem, Kempo
Földharc (FS, FH, WS, WH, SD, PS, RS, BV, KK, GI, NG).
5. Minden full kontakt versenyszámban induló versenyző egészségügyi ellenőrzésen esik át
a hivatalos mérlegelés előtt, mely során ellenőrizni fogják a versenyzők versenyruházatát
is.
6. Minden versenyzőt, aki orvosi igazolás nélkül versenyez, és erre fény derül a verseny
során, felfüggeszt a versenyeztetési bizottság és az addig elért eredményeit is törli.
7. Minden versenyző köteles jó állapotban lévő versenyruházatot viselni az UWSKF
szabályoknak megfelelően. Az UWSKF versenyruházatra vonatkozó szabályozását nem
kötelező betartani, de ajánlott.
8. A kategóriák sorsolását a versenyszoftver automatikusan végzi el a hivatalos mérlegelést
követően. A verseny bírói testülete ellenőrizni fogja, hogy azonos nemzetek/csapatok
versenyzői az első mérkőzésükön ne kerülhessenek össze, ha erre van lehetőség.
9. Egyéni versenyszámok díjazása:
1. helyezett:
2. helyezett:
3. helyezettek:

1 érem, oklevél,
1 érem, oklevél,
1 érem, oklevelek

A versenyen részvevő 3 legjobb csapat a HANSHI KUPA hagyományainak megfelelően
díjazásban részesülnek. Külön csapatverseny lesz mindhárom versenynapon (az 1.
versenynapon a 12 év alatti versenyzők; a 2. versenynapon a 12-17 éves versenyzők; a
3. versenynapon a 18 éves és annál idősebb versenyzők számára.) A csapatok sorrendje,
az egyéni versenyszámokban megszerezett helyezések alapján alakul ki.
SZABÁLYOK
1. A verseny az UWSKF egységes szabálykönyve alapján kerül megrendezésre, az alábbi
eltéréssel:
a. Gi Földharc (Gi) és No Gi Földharc (NG) versenyszámban az ütések csak Mester
(Expert) kategóriában nevezettek számára megengedett, az Ifjusági III.
(Kadet), Junior, Felnőtt és Veterán korcsoportokban.
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BÍRÁSKODÁS
1. Csak hivatalos bírok bíráskodhatnak a versenyen.
2. Bírói öltözék: Fekete sportcipő, fekete szövetnadrág és hivatalos bírói póló (a bírói pólót a
verseny szervezője biztosítja minden bíró számára).
3. Minden bíró köteles részt venni a versenyt megelőző bírói értekezleten, melyet a verseny
főbírója, Kormos László tart a verseny megelőző napon (Időpont: 2017. december 1.
18:00-20:00. Helyszín: NOVOTEL Budapest Centrum Palace konferencia terem, H-1088
Budapest, Rákóczi út 43-45.).
EDZŐK
Csak egy edző jelenléte engedélyezett a versenyző mögött a küzdőtéren. Az edzők kötelesek
a csapatuk színeinek megfelelő öltözéket viselni és minden esetben betartani a Nemzetközi
Magatartás Kódexet.

Elérhetőség és címek
SZERVEZŐ BIZOTTSÁG
Magyar Kempo Szervezetek Sportági Szövetsége
1136 Budapest, Balzac u. 37. mf. 2.
Magyarország
Papp Valér
Tel.: +36 30 2429117
Email: valerpapp@gmail.com
Web: www.sportkempo.hu
Magyar Zen Bu Kan Kempo Sportági Szövetség
1136 Budapest, Balzac u. 37. mf. 2.
Magyarország
Kárászi Balázs
Tel.: +36 30 258 5175
Email: karokempo001@gmail.com
Web: www.zenbukankempo.com
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A verseny helyszíne:
Budakalász Sportcsarnok, Cím: H-2011 Budakalász, Omszk park 1.

HIVATALOS HOTELEK
NOVOTEL Budapest Centrum****
Cím: H-1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.
Kapcsolat: Steiner Annamária
Tel.: +36 1 477 54 72
Fax: +36 1 477 54 54
E-mail: h3560-sb3@accor.com
Web: www.novotel.com/3560
www.accorhotels.com/3560
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IBIS Styles Budapest Center***+ (korábban MERCURE BUDAPEST METROPOL)
Cím: H-1074 Budapest, Rákóczi út 58.
Tel : (+36)1/4628100 - Fax : (+36)1/4628181
Mail : H2997@accor.com
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Versenyzői nyilatkozat
Alulírott, ……………………………….... (Szül. idő: ………......…………......,
Anyja neve: ……………………..………., Szem. ig. sz.: …..………………….,
Lakcíme:
………………………………………………………….….),
mint
a
…………………………………………… egyesület tagja, a mai nappal az alábbi
nyilatkozatot teszem: a 2018.11.30-12.02 között megrendezésre kerülő Sport Kempo
UWSKF World Championship 2018 és 23. Hanshi Kupán való részvételemmel kapcsolatos
sporttevékenységemből adódó esetleges károsodás (sérülés) kockázatát saját magam
viselem, és e károsodás bekövetkezte esetén kártérítési igénnyel nem fordulok sem a
szervező személyek, sem a Magyar Kempo Szervezetek Sportági Szövetsége, sem a Magyar
Zen Bu Kan Kempo Sportági Szövetség felé.
Tudomásul veszem továbbá azt, hogy korábbi - általam ismert - sérüléseim, 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: Törökbálint, 2018.

Előttünk, mint tanúk:
1, …………………………….
Név
……………………………..
Lakcím

www.uwskf.com ; www.mynextmatch.com

……………………………..
Versenyző aláírása
(Gondviselő aláírása)
2, ………………………………
Név
……………………………….
Lakcím
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