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Versenykiírás 
 

 
A verseny neve:  Jubileumi ITF Taekwon-do Gyermek, Serdülő, Ifjúsági, Felnőtt Egyéni- 

és Csapat Magyar Bajnokság – 2017 
 

A verseny ideje:  2017. március 11-12. (szombat-vasárnap) 
 
A verseny helyszíne:  SZIE Gazdasági Campus Sportcsarnoka,  

5600 Békéscsaba, Bajza utca 33. 
 
Rendező:  Magyarbánhegyesi Corvin Taekwon- 

do Klub, www.corvintaekwondo.eu 
 
 
Kapcsolat:   Tamás József IV. dan 
   tel: +36-20-223-2370,  

e-mail: 
 tamasjozsef@corvintaekwondo.eu 

 
 
Versenyszámok 
 

1. Egyéni formagyakorlat: gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt korosztálynak. 

2. Tradicionális küzdelem: ifjúsági és felnőtt korosztálynak. 

3. Egyéni szabad küzdelem: gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt korosztálynak. 

4. Egyéni speciáltechnikai törés: ifjúsági és felnőtt korosztálynak. 

5. Egyéni erőtörés: ifjúsági és felnőtt korosztálynak. 

6. Csapat formagyakorlat: ifjúsági és felnőtt korosztálynak. 

7. Csapat küzdelem: ifjúsági és felnőtt korosztálynak. 

8. Csapat erőtörés: ifjúsági és felnőtt korosztálynak. 

9. Csapat speciáltechnikai törés: ifjúsági és felnőtt korosztálynak. 
 

 
Versenyzési feltételek 

 
1. Az ITF tagkönyvben igazolt (gyermek, serdülő, ifjúsági korosztály: 6 hónapnál, felnőttek: 1 

évnél nemrégebbi), sportorvos által bejegyzett “VERSENYEZHET” engedély. 
2. Színes övesek (minden korosztály): régi és új logóval ellátott ITF taekwon-do dobok. 

FEKETE ÖVES MESTEREK (minden korosztály): KIZÁRÓLAG ÚJ LOGÓS DOBOK, márka 
megkötés nélkül. 

http://www.corvintaekwondo.eu/
mailto:tamasjozsef@corvintaekwondo.eu


 

3. A versenykiírásban meghatározott védőfelszerelés a küzdelem versenyszámokban. 
4. Határidőre leadott nevezés.  

FIGYELEM! Nevezni csak a www.corvintaekwondo.eu honlap regisztrációs oldalán, 
elektronikusan, a klubvezetőknek megadott felhasználónév és jelszó használatával 
lehet! 

5. Edzők: A versenyzőket kísérő edzőket szintén regisztrálni kell, 1 klub max. 5 fő!). Az 
edzők csak a szabályos, nemzetközileg előírt melegítőnadrág, póló (melegítő felső), 
sportcipő felszerelésben, törülközővel (víz ajánlott) kötelesek megjelenni a 
versenyzők mögött. (DOBOK nadrág pólóval, melegítő felsővel sem engedélyezett!). 
Minden versenyszámban, minden versenyző mögött (egyéni és csapat is!) KÖTELEZŐ 
edzőnek ülnie!  

6. A nevezési díj csapatonkénti befizetése a verseny megkezdése előtt, a regisztráció 
során. 

 

 
Nevezési határidők 

 
Előnevezés:  2017. február 26. vasárnap 23:59., a www.corvintaekwondo.eu 
  honlap regisztrációs oldalán, elektronikusan. 
 
Módosítás:  2017. március 05. vasárnap 23:59., a www.corvintaekwondo.eu 
  honlap regisztrációs oldalán, elektronikusan. 

 
2017. március 05. után a rendezőség sem újabb nevezést, sem módosítást NEM FOGAD EL!  
 
FIGYELEM! Módosításra csak azoknak van lehetőségük, akik előzetesen 2017. február 26. 
vasárnap 23:59.-ig klubjukat regisztrálták! 
 
A sorsolás számítógépes rendszerrel történik, március 9-étől a pástbeosztásokkal együtt 
megtekinthető lesz a www.corvintaekwondo.eu honlap regisztrációs oldalán. A 
versenykiírás letölthető a www.taekwon-do.hu, a www.tkdinfo.hu és a 
www.corvintaekwondo.eu weboldalakról. 

 

Nevezési díjak 
 
Egyéni:  

 ifjúsági, felnőtt korcsoport: 5.500Ft/fő (minden egyéni versenyszámra jogosít, a 
tradicionális küzdelmet is beleértve),  

 gyermek, serdülő korcsoport: 4.000Ft/fő (minden egyéni versenyszámra jogosít). 
 

Csapat:  

 6.000Ft/csapat (minden csapatszámban indulásra jogosít). 
 

 

http://www.corvintaekwondo.eu/
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Korosztályok, nevezési övfokozatok 
 
Gyermek: a verseny első napáig betöltött 8. életév, de be nem töltött 10. életév.  
Minimum övfokozat: 8. gup, sárga öv.  
Serdülő: a verseny első napáig betöltött 10. életév, de be nem töltött 14. életév.  
Minimum övfokozat: 8. gup, sárga öv.  
Ifjúsági: a verseny első napjáig betöltött 14. életév, de be nem töltött 18. életév.  
Minimum övfokozat: 8. gup, sárga öv.  
Felnőtt: a verseny első napjáig betöltött 18. életév.  
Minimum övfokozat: 8. gup, sárga öv. 
A verseny első napján születésnapját ünneplő versenyző eldöntheti, melyik korosztályban 
kíván indulni, de a verseny folyamán azon már nem változtathat! 

 
VERSENYSZÁMOK 

 

Egyéni versenyszámok 
 
1. Formagyakorlat  
 
A verseny egyenes kieséses rendszerben zajlik. A versenyzőknek a színes öves 
kategóriákban egy kötelező, a döntőben pedig két kötelező formagyakorlatot kell 
bemutatniuk, melyeket sorsolással jelölnek ki. A kijelölt formagyakorlatok egyike sem lehet 
magasabb a versenyzők övfokozatánál eggyel nagyobbnál.  
Ifjúsági és felnőtt fekete öves kategóriákban két kötelező gyakorlatot kell bemutatni, 
melyeket a zsűri elnök sorsolással választ ki. Az első kijelölt formagyakorlat a versenyző 
övfokozatának megfelelő utolsó három közül, a második a fennmaradók közül kerül 
kisorsolásra. A kijelölt formagyakorlatok egyike sem lehet magasabb a versenyzők 
övfokozatánál eggyel nagyobbnál. 
 

Gyermek  8-7. gup  
6-5-4. gup  
3-2-1. gup  

Dan – Gun  
Won – Hyo  
Toi – Gye  

Serdülő  8-7. gup  
6-5-4. gup  
3-2-1. gup  

Dan – Gun  
Won – Hyo  
Toi – Gye  

Ifjúsági  8-5. gup  
4-1. gup  
I. Dan  
II. Dan  

Dan – Gun  
Joong – Gun  
Chon-Ji – Gae-Bek 
Chon-Ji – Juche 



 

Felnőtt  8-5. gup  
4-1. gup  
I. Dan  
II. Dan  
III. Dan  
IV-VI. Dan  

Dan – Gun  
Joong – Gun  
Chon-Ji – Gae-Bek 
Chon-Ji – Juche 
Chon-Ji – Choi-Jong 
Chon-Ji – Moon-Moo 

 
 
2. Szabad küzdelem  
 
A versenyszám egyenes kieséses rendszerben zajlik, a hivatalos ITF szabályrendszer alapján. 
Övfokozati szétbontás nincs.  
Védőfelszerelés: Az eddigi gyakorlat szerint nyitott kezes kesztyű, lábfejvédő, fejtetőn zárt 
fejvédő, szín és márka megkötés nélkül. (De pl. a régi "Macho" védők, vagy karate seiken- és 
lábfejvédők stb. nem engedélyezettek!). Plexi a fejvédőn nem engedélyezett! Ifjúsági és 
felnőtt kategóriákban: szuszpenzor, fogvédő (szín megkötés nélkül).  
Javasolt: sípcsontvédő, nőknél mellvédő. 
 
 
 
Súlycsoportok  
 
A mérlegelésnél dobok alsóban, valamint pólóban kell megjelenniük a versenyzőknek. Az 
adott súlycsoport felső határától számítva, + 500 g eltérés engedélyezett. A versenyzőnek a 
mérlegeléstől számított 1 órán belül van lehetősége újra mérlegelni, amennyiben a nevezési 
súlyát nem hozza, az egyéni küzdelemből kizárásra kerül, de a többi nevezett számában 
versenyezhet. 
 

Gyermek lány  -25, -30, -35, -40, +40  

Gyermek fiú  -28, -33, -38, -43, +43  

Serdülő lány  -32, -38, -44, -50, +50 

Serdülő fiú  -36, -42, -48, -54, -60, +60  

Ifjúsági lány  -45, -50, -55, -60, -65, +65  

Ifjúsági fiú  -50, -56, -62, -68, -75, +75  

Felnőtt nő  -50, -56, -62, -68, -75, +75  

Felnőtt férfi  -57, -63, -70, -78, -85, +85  

 
 

Küzdelmi idők Gyermek Serdülő Ifjúsági  Felnőtt  

Selejtező:  1 x 2 perc  1 x 2 perc  2 x 2 perc  2 x 2 perc  

Döntő:  2 x 1,5 perc  2 x 1,5 perc  2 x 2 perc  2 x 2 perc  

 
  



 

3. Tradicionális küzdelem  
 
Ifjúsági és felnőtt korcsoportban kerül megrendezésre, övfokozati szétbontás nincs. A 
gyakorlat hossza minimum 60 másodperc, de nem lehet hosszabb 75 másodpercnél. A 
versenyszám a nemzetközi előírásoknak megfelelően 4 kategóriában kerül kiírásra: 
 

 ifjúsági női,  

 felnőtt női, 

 ifjúsági férfi és 

 felnőtt férfi. 
 

Ifjúsági-felnőtt, illetve női-férfi vegyes páros nem engedélyezett. 
 
A versenyszám a sorsolás után egyenes kieséses rendszerben zajlik.  
 
4. Speciáltechnikai törés 

 
A versenyszám ifjúsági és felnőtt korcsoportban kerül megrendezésre. Övfokozati 
szétbontás nincs. A technikák végrehajtása után az összesített pontszám dönti el a végleges 
sorrendet 1-3. helyezéssel. A törések végrehajtása törőállványra történik. 
 

 Twimyo 
nopi chagi 

Twimyo dollyo 
chagi  

Twimo 
bandae 
dollyo chagi  

Twimyo 
dolimyo yop 
cha jirugi  

Twimyo nopi 
yop cha jirugi  

Ifjúsági lány  200 cm  180 cm    100 cm  

Ifjúsági fiú  230 cm  210 cm  200 cm  190 cm  120 cm  

Felnőtt nő  210 cm  190 cm    110 cm  

Felnőtt férfi  240 cm  220 cm  210 cm  200 cm  130 cm  

 
5. Erőtörés 
 
A technikák végrehajtása törőállványokra történik, fehér és fekete törőlapra. A három, 
illetve öt technika végrehajtása után, az összesített pontszám dönti el a sorrendet 1-3. 
helyezéssel. A törések végrehajtása törőállványra történik. 
 

 Ap-joomuk 
jirugi 

Songkal 
taerigi  

Yop chagi  Dollyo chagi  Bandae 
dollyo chagi  

Ifjúsági lány   1 fehér  2 fehér  1 fehér   

Ifjúsági fiú  1 fekete  1 fekete  3 fehér  2 fehér  1 fekete  

Felnőtt nő   1 fehér  1 fekete  
1 fehér  

1 fekete   

Felnőtt férfi  2 fehér  2 fehér  2 fekete  1fekete  
1 fehér  

2 fehér  

 

  



 

Csapat versenyszámok 
 

Egy klub több csapatot is nevezhet. Egy versenyző csak egy csapat tagjaként szerepelhet. Az 
ifjúsági lány és felnőtt női csapatok tagjai legfeljebb 2 klub sportolóiból állhatnak. Az ifjúsági 
fiú és felnőtt férfi csapatok tagjai legfeljebb 3 egyesület sportolóiból állhatnak.  
A nevezésnél kérjük, hogy a csapatot nevező egyesületek jelezzék az induló csapat nevét, a 
saját és vendég sportolókat, és azok klubját. 
 
1. Formagyakorlat  
 
A verseny egyenes kieséses rendszerben zajlik. Az első körben a kötelező formagyakorlatot 
kell bemutatniuk a csapatoknak, míg a másodikban a szabadon választottat, ami legfeljebb a 
Ge-Baek tull, vagy a csapat legmagasabb övfokozattal rendelkező tagjának eggyel magasabb 
formagyakorlata lehet.  
 
Minimális övfokozat: ifjúsági korcsoportban 8. gup/sárga öv; felnőtt korcsoportban 8. 
gup/sárga öv. 
 
Csapatok létszáma és a kötelező formagyakorlat: 
 

Ifjúsági lány  3+1 fő  Won – Hyo  

Ifjúsági fiú  5+1 fő  Won – Hyo 

Felnőtt nő  3+1 fő  Won – Hyo 

Felnőtt férfi  5+1 fő  Won – Hyo 

 
 
2. Küzdelem 
 
A versenyszám egyenes kieséses rendszerben zajlik, a hivatalos ITF szabályrendszer alapján. 
A küzdelmi idő 2 perc. Minden versenyzőnek az egyéni versenyszám leírásánál 
meghatározott szabályos felszerelésben kell megjelennie. Minden megnyert mérkőzésnél a 
csapat annyi pontot kap, ahány bírónál nyert. Amelyik bírónál döntetlen az eredmény, attól a 
bírótól nem kapnak pontot. Ha a versenyző feladja a küzdelmet a másik csapat 4 pontot kap, 
amennyiben kevesebb versenyzővel áll ki a csapat, a másik csapat versenyzőnként 4 pontot 
kap. 
 
Minimális övfokozat: ifjúsági korcsoportban 8. gup/sárga öv; felnőtt korcsoportban 8. 
gup/sárga öv. 
 
Csapatok létszáma: 
 

Ifjúsági lány  3+1 fő  

Felnőtt nő  3+1 fő  

Ifjúsági fiú  5+1 fő  

Felnőtt férfi  5+1 fő  

 



 

3. Speciáltechnikai törés  
 
A technikák végrehajtása törőállványra történik. A három, illetve öt törés bemutatása után 
az összesített pontszám dönti el az 1-3. helyek sorrendjét. 

 Twimyo 
nopi chagi 

Twimyo dollyo 
chagi  

Twimo 
bandae 
dollyo chagi  

Twimyo 
dolimyo yop 
cha jirugi  

Twimyo nopi 
yop cha jirugi  

Ifjúsági lány  200 cm  180 cm    100 cm  

Ifjúsági fiú  230 cm  210 cm  200 cm  190 cm  120 cm  

Felnőtt nő  210 cm  190 cm    110 cm  

Felnőtt férfi  240 cm  220 cm  210 cm  200 cm  130 cm  

 
4. Erőtörés  
 
A technikák végrehajtása törőállványra történik. A három, illetve öt törés bemutatása után 
az összesített pontszám dönti el az 1-3. helyek sorrendjét. 
 

 Ap-joomuk 
jirugi 

Songkal 
taerigi  

Yop chagi  Dollyo chagi  Bandae 
dollyo chagi  

Ifjúsági lány   1 fehér  2 fehér  1 fehér   

Ifjúsági fiú  1 fekete  1 fekete  3 fehér  2 fehér  1 fekete  

Felnőtt nő   1 fehér  1 fekete  
1 fehér  

1 fekete   

Felnőtt férfi  2 fehér  2 fehér  2 fekete  1fekete  
1 fehér  

2 fehér  

 

 
Díjazás  
 
Formagyakorlat, küzdelem egyéni és csapat versenyszámokban egy arany egy ezüst, illetve 
két bronzérem. (Megfelelő szponzor találása esetén csapatversenyt is tervezünk, az 
összesített pontszámok alapján a legtöbb pontot elérő Kluboknak: 1., 2., 3. helyezett KUPA) . 

Törés versenyszámok esetén egy arany, egy ezüst és egy bronzérem kerül kiadásra. Azonos 
pontszám esetén “széttöréssel” döntjük el a dobogós helyezéseket.  

Valamennyi érmes sportoló oklevél elismerésben is részesül.  
 
Szállás: Minden csapat egyénileg szervezi a szállását.  
 
Az Egyetem udvarán, a Sportcsarnok mellett (50 m) ajánlott szállás: 
http://www.gk.szie.hu/docs/content/alma-mater-hostel-bekescsaba 
A további szálláslehetőségek (középiskolai kollégiumok, a Csarnok 200-300 m-es 
körzetében) listája megtekinthető lesz a www.corvintaekwondo.eu honlapon, valamint az 
esemény Facebook-oldalán. 

  

http://www.gk.szie.hu/docs/content/alma-mater-hostel-bekescsaba
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Tervezett versenyprogram 
 

2017. március 10. (péntek) 
 
Mérlegelés, regisztráció 
Helyszín: SZIE Gazdasági Campus Sportcsarnoka, 5600 Békéscsaba, Bajza utca 33.  
Időpont: 17.00 - 19.00 óra 
 
2016. március 11. (szombat), 1. versenynap 
 
07.00 - 08.30: Mérlegelés, regisztráció. 
08.30- 09.00: Technikai értekezlet. 
09.00-13.00: Gyermek, serdülő, formagyakorlatok, küzdelmek, ifjúsági és felnőtt egyéni  

formagyakorlatok, tradicionális küzdelmek selejtezője, döntője. 
13.00-14.00:  Ebédszünet pástonként, eredményhirdetés (verseny közben is).  

(A verseny minél gördülékenyebb lebonyolítása érdekében egységes bírói 
ebédszünet nem lesz, pástonként, a verseny megállása nélkül fogyasztják el 
ebédjüket a bírók.)  

14.00:   Ünnepélyes megnyitó.  
14.00:   Gyermek, serdülő küzdelmek döntőig, ifjúsági és felnőtt csapat 

formagyakorlatok, ifjúsági és felnőtt egyéni küzdelmek, egyéni 
speciáltechnikai törések.  

18.00:   Eredményhirdetés, verseny első napjának zárása. 
 
20.00:   Közös ünnepi vacsora a meghívottak részére, a Magyar ITF Taekwon-do   

megalapításának 40. évfordulója tiszteletére. 
 
2017. március 12. (vasárnap), 2. versenynap 
 
08.30:   Technikai értekezlet.  
09.00-13.00:  Ifjúsági és felnőtt csapatküzdelem, csapat és egyéni erőtörések és csapat 

speciáltechnikai törések.  
13.00-13.30:  Ebédszünet, eredményhirdetés.  
13.30:   Csapatküzdelmek, csapat és egyéni erőtörések, csapat speciáltechnikai 

törések.  
18.00:   Eredményhirdetés, verseny zárása.  
 
A szervezők a változtatás jogát fenntartják! A gyermek és serdülő korosztályú sportolók 
csak szombaton versenyeznek. Az ifjúságiak a nevezett mezőny nagyságától függően, és az 
időkorlátok betartása miatt vasárnap is szerepelhetnek egyéni számokban! 
 
Belépőjegy: 1000 Ft/felnőtt, 500 Ft/diák, 6 éves kor alatt ingyenes. A nevezési rendszerben 
regisztrált edzők, valamint a versenyző sportolók belépése ingyenes!  
 
A belépőjegy egyszeri megvásárlása mindkét versenynapon belépésre jogosít! 
 



 

Egyéb megjegyzések 
 
1. Az öltözőben hagyott értékekért felelősséget nem tudunk vállalni!  

2. A helyszínen Taekwon-do felszerelés- és sportszerárusítás lesz.  

3. A verseny helyszínén egész nap büfé üzemel.  
 
4. A verseny ideje alatt a 2017-es Jubileumi ITF Taekwon-do Magyar Bajnokság logójával 

ellátott pólók több színben és méretben megvásárolhatók. 
 
5. A sportorvosi engedély megléte és annak érvényessége a versenyző edzőjének 

felelőssége! 
 

 
 
Eredményes felkészülést és sikeres versenyzést kívánunk a szervező klub 
nevében! 
 
 
 

 
 
 
 

Tamás József IV. Dan 
a Magyarbánhegyesi 

Corvin Taekvon-do Klub  
elnöke 

 


