
 

 

 

 

 

 

I. Egyetemi Combat Games 
 

 
2022.05.29. 

Budapest 
 

 

 

 

 

Együttműködő partnerek 
 

 

 

 

        



 

 

 

 

 

A verseny 
 

Dátum 2022. május 29. (vasárnap)  

 

Helyszín Budapest, Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem 

„D” terem  

Cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 44. 

Kiíró Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem  

 

Rendező TF, TFSE, MKBSZ, MKSZ, MTKDSZ 

 

Versenyigazgató Kiss Roland  

 

Szabályok WT, adaptált szabályok 

Nevezési határidő 2022. május 25. (szerda) 

 

Nevezések beküldése tpss.eu – WT 

 

Nevezési díj  minden számban 3500 Ft/Fő/szabályrendszer/versenyszám 

●  

 

Általános információk Kiss Roland -TFSE Taekowndo   

● 0670/770-47-54 

●  

Nevezéssel kapcsolatos 

információk 

 

Küzdő versenyre nevezéssel kapcsolatos információk:  

Madarász István 

0670/618-96-22 

● 1madaraszistvan1@gmail.com 

Poomsae versenyre nevezéssel kapcsolatos információk:  

Lerch János  

● 0620/560-27-37 

● lerch@outlook.com 

Belépés A mindenkori járványügyi szabályok betartása mellett. 

A belépésnél lehetőség lesz támogatói jegyet vásárolni 500 Ft/db 

áron. 

A belépés ingyenes! 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enHU906HU906&sxsrf=APq-WBtxk9rXk7kCDRYHe46CjzTyjwOCzg:1648032914149&q=nagyk%C3%A1ta%20v%C3%A1rosi%20sportcsarnok%20c%C3%ADm&sa=X&ved=0CB4Q6BNqFwoTCOjKwYSJ3PYCFQAAAAAdAAAAABAB


 

 

 

 

TAEKWONDO 

Versenyszabályok:  
MTKDSZ-re adaptált versenyszabályok szerint full contact – K.O. rendszer, azaz: 

 
• Felnőtt „A” és „B” kategóriában engedélyezett a fejrúgás; 

Kategóriák:  
Felnőtt, – külön „A” és „B” kategória  

Kategóriába sorolás:  

„A” kategória: 4. kup és felette 

„B” kategória: 5. kup és alatta 

Mérlegelés 
 

2022.05.29-én a verseny helyszínén 7.00-9.00 

 

A verseny napján történő mérlegelésre van lehetőség a vidéki versenyzők számára azonban, ha 

a sportoló nem tudja produkálni a megfelelő súlyt, kizárásra kerül. A súlycsoportba 

mérlegelésnél maximum 20 dkg eltérés fogadható el.  

 

A sorsolás a verseny napján kerül lebonyolításra. Publikálás a TPSS honlapján.  

Kor- és súlycsoportok: 
 

● Felnőtt – 2003. és előtt születettek (18 évnél idősebbek) 

Férfi -58, -68, -80, +80 kg 

Nő -49, -57, -67, +67kg 

Összevonás:  
 

Összevonás nincs. Átnevezésre van lehetőség, de az új súlycsoportba szabályosan kell 

mérlegelni. 

 



 

 

 

 

Mérkőzés idő:  

• Felnőtt: 2 x 2 perc 0,5 perc pihenő;  

A főbíró, és a Versenyigazgató megítélése alapján a menetidők és a szabályok változtatása 

lehetséges a verseny előtt és közben. 

Részvételi feltételek 
 

A versenyen csak az MTKDSZ tagjaként működő sportegyesületek, szakosztályok versenyzői 

vehetnek részt, akik rendelkeznek érvényes, a sportolói kiskönyve bepecsételt sportorvosi 

igazolással. A sportorvosi igazolásokat is a regisztrációnál kell bemutatni, leadni, utólag nincs 

rá mód. 

A versenyzők esetén további feltétel, hogy a szövetségi tagsággal kapcsolatos minden 

kötelezettségüknek (éves tagdíj) eleget tegyenek, valamint rendelkeznek érvényes 

sportbiztosítással, érvényes versenyzői kártyájukat és tagkönyvüket a regisztrációnál 

bemutassák.  

A versenyen csak felsőoktatási jogviszonnyal rendelkező hallgatók jelentkezhetnek.  

Nevezési díj  
 

A nevezési a helyszínen készpénz formájában lehetséges befizetni. A helyszíni a nevezési díj 

befizetés 9:00-ig tart.  

 

Poomsae verseny 
 
 

Egyéni 

Kategória Korcsoport Övfokozat  Formagyakorlat  

A - 

kategória 

Felnőtt 

(18+) 
2. kup vagy magasabb 

Taeguk 6,7,8 Koryo, Keumgang, 

Taebaek 

Sorsolás 
Felnőtt 

(30+) 
2. kup vagy magasabb 

Taeguk 7,8 Koryo, Keumgang, 

Taebaek 

Felnőtt 

(40+) 
2. kup vagy magasabb Taeguk 8, Koryo, Keumgang, Taebaek 

B-

kategória 

Felnőtt 

(18+) 
6-3. kup Taeguk 3,4,5,6,7,8  

Szabadon 

választhat

ó 

Felnőtt 

(30+) 
6-3. kup Taeguk 3,4,5,6,7,8  

Felnőtt 

(40+) 
6-3. kup Taeguk 3,4,5,6,7,8  

 

 

● „A” kategóriában a versenyzőknek tudniuk kell a kategóriájukban lehetséges összes 

poomsae-t, kiírás szerint. A megadottak közül a kisorsolt formagyakorlatokat kell 

bemutatni.  



 

 

 

 

● Amennyiben a versenyző nem tudja a kisorsolt poomsae-t, más formagyakorlat nem 

mutatható be. 

● A sorsolás a verseny előtti nap kerül lebonyolításra.  

● „B” és kategóriában nincs sorsolás, a versenyzők szabadon választhatnak a 

megadott formagyakorlatok közül. 

● A korcsoportok meghatározásánál a születési év számít. A versenyzőt a tárgyévben 

betöltött kor szerint kell korcsoportba sorolni. 

A verseny menete 
 

● “A” és „B” kategóriában a verseny zászlós egyenes kieséses rendszerben kerül 

megrendezésre. Minden körben 1-1 formagyakorlat kell bemutatni.  

● A "B" kategória versenyzői körönként ismételhetik a formagyakorlatokat. 

● Az egyes formagyakorlatokat 30-90 mp-es időintervallum alatt kell bemutatni. A 

várakozási idő a döntőben bemutatott két formagyakorlat között 30-60 mp. 

● A verseny főbírója a rendezőkkel egyetértésben a „B” kategória lebonyolításának 

menetét a verseny elején megváltoztathatja. Erről az edzőket tájékoztatni kell. 

 

Az éremátadás a versenyszámok után az eredményhirdetésre kijelölt területen lesz.  

Díjazás:  
 

- I-III. helyezetteknek érem/oklevél 

Program 
(tervezett) 

 

07:00-09:00   Regisztráció/ mérlegelés  

09:30-09:45   Technikai értekezlet 

09:45-10:00  Megnyitó 

10:00-18:00  Poomsae, Kyorugi  

18:00-18:30  Csapat eredményhirdetés/Verseny lezárása 

 

Ebédszünet folyamatosan fog történni a pástokon egymás után így folyamatos lesz a 

lebonyolítás. 

 

 

 

 

Jó felkészülést, sportszerű versenyzést és sok sikert kívánunk mindenkinek! 
 

 


