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FIGYELEM 

 
A gyermek és serdülő verseny regisztrációja és lebonyolítása 

teljességgel független a VI. Európa Kupától. 
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Regisztráció 
 
A gyermek és serdülő versenyt a Magyar ITF Taekwon-do Szövetség szervezi. 
 

A regisztrációs lapokat Excel formátumban az alábbi email címre kell beküldeni: 
itfeurocup2014@gmail.com legkésőbb 2014. október 3-ig. 

 

Érkezés 

 

A csapatoknak 2014. október 09-én, pénteken legkésőbb 16:00 előtt kell megérkezniük 
Budapestre, a Pestszentimrei Sportkastélyba (Sportcsarnok) az akkreditáció elvégzéséhez, és 
a nevezési díjak, valamint szállásköltségek kiegyenlítése céljából. 
 

Versenyzők és versenyszámok 

 
A versenyzők felosztása: 
 
Korosztályok szerint: 

 a. Gyermekek: 10-12 évesek - 2002 és 2004 között születtek 
 b. Serdülők: 12-14 évesek - 2000 és 2002 között születtek 

 

Az 2000-ben született versenyzők eldönthetik, hogy serdülő kategóriában indulnak-e a 
Gyermek és Serdülő Kupában, vagy ifiként a VI. Európa Kupán, de ezt még a nevezés előtt kell 
eldönteniük. A korosztályok keverése nem megengedett, amelyik korcsoportban elindult a 
versenyző ott kell a versenyt lefolytatni. 
 

Az 2002-ben született versenyzők eldönthetik, hogy gyermek vagy serdülő kategóriában 
indulnak, de ezt még a nevezés előtt kell eldönteniük. A korosztályok keverése nem 
megengedett, amelyik korcsoportban elindul a versenyző ott kell a versenyt lefolytatni. 
 

Övek szerint: 

csak az egyéni formagyakorlat szempontjából lényeges (a küzdelem kizárólag súlycsoport 
szerint van felosztva): 

 

 

 9-8-7 gup csoport 

 6-5-4 gup csoport 

 3-2-1 gup csoport 

 I. danos csoport 
 

Az 1996-ban született versenyzők eldönthetik, hogy ifi vagy felnőtt kategóriában indulnak, de 
ezt még a nevezés előtt kell eldönteniük. A korosztályok keverése nem megengedett, amelyik 
korcsoportban elindul a versenyző ott kell a versenyt lefolytatni. 
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Versenyszámok: 
 

 a. Egyéni formagyakorlat 
 b. Egyéni küzdelem 

 
A versenyzők összemérhetik tudásukat a következőkben lefektetett szabályok szerint, de 
minden versenyzőnek egészségesnek kell lennie, és a saját nemzeti szövetségénél kell tagnak 
lennie. A versenyzőknek sárga csík vagy magasabb fokozattal kell rendelkezniük, és 10 
évesnek, vagy annál idősebbnek kell lenniük. A 10 éves kort a versenyzőknek 2014-ben kell 
betölteniük, vagyis a születési évének 2004, vagy az előttinek kell lennie. 
 

Nevezés 

 
Egyéni nevezési díj 15 EUR versenyzőnként (függetlenül attól, hogy hány versenyszámban 
indul a versenyző és hogy indul-e csapat számokban). Visszatérítés semmilyen esetben nem 
fizethető, még akkor sem, ha valamilyen okból a versenyzőt diszkvalifikálják. 
 
 

Mérlegelés 

 

A mérlegelés a regisztrációkor történik 2014. október 09-én, 12:00 és 17:00 között. Minden 
versenyzőnek időben jelentkeznie kell a mérlegelésre. Amennyiben a versenyző nem jelenik 
meg 17:00 óráig, úgy eltávolítható a küzdelmi versenyekből, és nem engedhető más 
súlycsoportban sem. 
 

Öltözék 

 

 a. Hivatalos személyek az ITF által előírt ruházatot viselik (lásd. ITF Bírói ruházat) 
 b. Versenyzők a versenyszámaik  közben az ITF által előírt (“OFFICIAL APPROVED 

DOBOKS”) ruházatot viselik kötelező jelleggel. A ruházat tartalmazza az előírt felvarrott, 
ITF által engedélyezett rátéteket. A fekete övnek meg kell felelnie a hivatalos 
előírásoknak, méret és hímzés szempontjából, és tartalmazni kell a versenyző fokozatát 
is. Női versenyzők viselhetnek trikót a dobok alatt. 

 c. Nem kötelező az ország nevének szerepelnie a dobokon. 
 d. Nem engedélyezett a klub logó a dobokon. 
 e. Szponzor logó engedélyezett a bal karon 5x8 cm méretben. 

 

Védőfelszerelés 

 

1. Versenyzők részére kötelező: 
 i. Engedélyezett típusú kék/piros védőfelszerelés (kézvédő, lábvédő) 
 ii. Herevédő (a nadrágon belül viselhető)  
 iii. Piros/kék fejvédő (engedélyezett típus) 
 iv. Fogvédő (átlátszó) 

 

2. A versenyzők opcionálisan viselhetik az alábbiakat: 
 i. Lábszárvédő 
 ii. Mellvédő (a dobokon belül, lehetőleg trikó alatt)  



 
 

 
 

Member of International Taekwon-do Federation 
 

and All Europe Taekwon-do Federation 
 

4/14 

Gyermek és Serdülő ITF Taekwon-do Kupa 
Budapest, 2014. október 10. 

 

 iii. Ágyékvédő (a dobokon belül viselendő). Engedélyezett, szivacsozott, vagy elasztikus 
típus. Nem viselhető keményített kivitel vagy olyan, ami bármilyen kemény tárgyat 
tartalmaz. 

 

3. Semmilyen más védőfelszerelés nem viselhető, kivéve speciális eseteket a Szervező 
Bizottság külön engedélyével. 
 

4. Minden versenyzőnek, akinek olyan sérülése van, ami bandázs vagy kötés használatát 
igényli, előzetesen a rendezvény orvosának véleményét és beleegyezését kell kérnie, hogy a 
kötés megfelel az előírásoknak. Semmilyen sérülést okozó anyagot nem tartalmazhat a kötés, 
sem nem jelenthet előnyt a versenyző részére. 
 

5. Semmilyen ékszer, külső testékszer, óra vagy egyéb eltávolítható díszités nem viselhető, a 
hajat szorosan lekötve kell hordani. 
 

A felelőssége és biztosítása 

 

Minden versenyzőnek rendelkeznie kell megfelelő biztosítással, a rendezők nem vonhatók 
felelősségre semmilyen sérülés esetén sem. 
 

 

Szállás 
(A kötelező szállás a külföldi versenyzők részére ajánlott - a szerk.) 

 

A Szervezőbizottság nem kezeli a szállásfoglalásokat. A szállásfoglalásokat csapatonként egy 
ember szervezheti, kizárólag a kijelölt ügynökségen, a OTP Travel Kft-n keresztül. 
A szállodák különböző távolságra lesznek a sportcsarnoktól, ezért minden delegációnak, 
amelyik helyi szállítást kér, azt az OTP Travel Kft-n keresztül kell igényelnie. 
Az OTP Travel Kft a következő szállásokat biztosítja a verseny idejére: 
 
“A” szállás (3 csillagos) hotel szobák (a csarnokhoz közel) 50 EUR/nap/fő áron, két ágyas 
vagy dupla ágyas szobákban. 
 
“B” szállás (4 csillagos) hotel szobák (a csarnokhoz közel) 55 EUR/nap/fő áron, két ágyas 
vagy dupla ágyas szobákban. 
 
“C” szállás (4 csillagos) hotel szobák (városközpontban) 75 EUR/nap/fő áron, két ágyas vagy 
dupla ágyas szobákban. 
A szálláshoz reggeli, ebéd és vacsora jár, italok nem. A részleteket a verseny honlapján lehet 
megtekinteni. 
Az ID kártya kiváltásához minden ország versenyzőjének a kijelölt ügynökségen keresztül kell 
szállást foglalnia, ellenkező esetben 50 EUR büntetés megfizetését követően kapja meg az ID 
kártyáját. 
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Szállás foglalás 

 

Töltse ki és küldje be a “EuroCup2014 - Hotel booking form” formanyomtatványt az OTP Travel 
Kft részére az alábbi email címre: eurocuphotel2014@otptravel.hu A formanyomtatványt 
augusztus 25-ig kell beküldeni és ezzel együtt 70 EUR /fő előleget is be kell fizetni az alábbi 
számlára: 
 

OTP TRAVEL KFT 
BANK: OTP BANK, Address: H-1052, Deák Ferenc. u. 8.-9. 
IBAN: HU 70 11763945 - 00110886 - 0000 0000 
SWIFT: OTPVHUHB 

 

A foglalás csak abban az esetben érvényes, ha az előleg megérkezik a számlára. 
Az eredményes foglalást a szállásszervező visszaigazolja. 
A fennmaradó összeget banki utalással lehet megfizetni az OTP Travel Kft. számlájára, de 
kifizethető készpénzben, bár a szervezők az utalás használatát részesítik előnyben. 
 

Szeptember 25-ig még kisebb változtatások kérhetőek, de ezt követően nem. [...] 
 

Fontos dátumok 

 

 2014. augusztus 25. - szállásfoglalási határidő - a kötelező szálláson, a külföldi 
versenyzőknek (a szerk.)! 

 2014. szeptember 25. – a nevezési díj átutatlással történő befizetésének határideje - 
nem érinti azokat, akik a helyszínen készpénzben fizetnek  

 2014. szeptember 25. – Utolsó változtatási lehetőség a szállásfoglaláson 
 2014. október 3. - Nevezési határidő!!! 

 

Előzetes program 

 

 2014. október 9. csütörtök 
o Csapatok érkezése, regisztráció, a Gyermek és Serdülő versenyre 

 

 2014. október 10. péntek 
o Gyermek és Serdülő verseny 
o Regisztráció és mérlegelés az Európa Kupa résztvevőinek 
o Az EK megnyitó ünnepsége 

 

 2014. október 11. szombat 
o Ifjúsági és Felnőtt Európa Kupa 

 

 2014. október 12. vasárnap 
o Ifjúsági és Felnőtt Európa Kupa 
o EK Záróbuli 
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Edzők 

 

Egyéni vagy csapat küzdelemben egy edző lehet a pást közelében. A rendezvényen az 
edzőknek tréning ruhát, megfelelő felsőt és tornacipőt kell viselniük, valamint törölközőt kell 
tartani maguknál. Legalább egy méterre ülhetnek a pásttól. Semmilyen módon nem 
kommunikálhatnak a versenyzőjükkel, sem hanggal sem jelzésekkel. Csak az edző terjeszthet 
elő óvást. A fenti szabályok megsértése esetén az edző diszkvalifikálható és eltávolíttatható a 
verseny helyszínéről. 
 

Bírók 

 

A Szervezőbizottság fedezi a bírók teljes ellátását négy csillagos szállodában (innivaló nélkül) 4 
napra / három éjszakára 2014. október 10 és 13 között, induló csapatonként maximum két bíró 
részére, összesen 60 főig. Bírókat az alábbiak szerint kell küldeni: 
 

 Csapatok 1-4 indulóval egy bírót jelölhetnek (nem kötelező) 
 Csapatok 5-15 indulóval egy bírót kell, hogy jelöljenek (kötelezően) 
 Csapatok 16 induló felett két bírót kell, hogy jelöljenek (kötelezően) 
 Bíró jelölésének elmulasztása esetén bírónként 200 EUR büntetés fizetendő! 

 

A versenyen dolgozó bírók az ellátáson felül díjazást is kapnak. Minden jelentkezést a 
Szervezőbizottság bírál el. Amennyiben a jelentkezők száma a szükségeset meghaladja, a bíró 
jelölése elutasítható még abban az esetben is, ha az a csapatnak egyébként kötelessége 
lenne.[...] 
 

Díjazás 

Egyéni kategóriában 
 Az 1-, 2- és a két (2) 3. helyezettnek érem, az első helyezettnek poló 
 A legeredményesebb gyermek lány és fiú versenyzőnek kupa és poló 
 A legeredményesebb serdülő lány és fiú versenyzőnek kupa és poló 

 
 Legeredményesebb gyermek versenyzőket felvonultató klub: 1-, 2- és 3. helyezettjének 

kupa  
 Legeredményesebb serdülő versenyzőket felvonultató klub: 1-, 2- és 3. helyezettjének 

kupa  
 Legeredményesebb klub 1-, 2- és 3. helyezettjének kupa  

 

A legeredményesebb klubokat/iskolákat pontozással osztályozzák: 
 

Színes öves kategóriában: 
 1. helyezés - 3 pont 
 2. helyezés - 2 pont 
 3. helyezés - 1 pont 

 

A verseny piramis rendszerben kerül lebonyolításra. 
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Verseny lebonyolítása egyéni formagyakorlat versenyszámban 
 
Gyermek kategória 
 

 9-8-7 gup csoport 

 6-5-4 gup csoport 

 3-2-1 gup csoport 

 I. danos csoport 

 

Serdülő kategória: 
 

 9-8-7 gup csoport 

 6-5-4 gup csoport 

 3-2-1 gup csoport 

 I. danos csoport 

 
 
Piramis rendszerű lebonyolítás lesz, a versenyzők egy-egy ellen versenyeznek, egy 
formagyakorlatot eljárva, ami az övfokozatig kötelező gyakorlatokból van kiválasztva. Az 
elődöntőben és a döntőben két kijelölt formagyakorlatot kell bemutatni, egyet az övfokozatig 
kötelező utolsó három gyakorlatból, illetve egyet az övfokozatig kötelező összes 
gyakorlatokból. 
 
A formagyakorlatok az alábbiak lehetnek 
 

o CHON-JI 9. gup esetében 

o CHON-JI - DAN-GUN 8. gup esetében 

o CHON-JI - DO-SAN 7. gup esetében 

o CHON-JI - WON-HYO 6. gup esetében 

o CHON-JI - YUL-GOK 5. gup esetében 

o CHON-JI - JOONG-GUN 4. gup esetében 

o CHON-JI - TOI-GYE 3. gup esetében 

o CHON-JI - HWA-RANG 2. gup esetében 

o CHON-JI - CHOONG-MOO 1. gup esetében 

o CHON-JI - GE-BAEK 1st dan esetében 
 
Verseny lebonyolítása egyéni küzdelem versenyszámban 

 
(A) Fiú és lány kategória 
(B) Súlycsoportok 
 
Egyéni gyermek kategória (10-12 évesek): 
 
Fiúk: 
 

 30 kg-ig 

 30 - 36 kg  

 36 - 42 kg  

 42 - 48 kg  

 48 - 54 kg  

 54 kg-tól 
 

Lányok: 
 

 24 kg-ig 

 24 - 30 kg  

 30 – 36 kg 

 36 - 42 kg  

 42 - 48 kg  

 48 kg-tól 
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Egyéni serdülő kategória (12-14 évesek): 
 
Fiúk: 
 

 36 kg-ig 

 36 - 42 kg  

 42 - 48 kg  

 48 - 54 kg  

 54 – 60 kg 

 60 kg-tól 
 

Lányok: 
 

 30 kg-ig 

 30 - 36 kg  

 36 - 42 kg  

 42 - 48 kg  

 48 - 54 kg  

 54 kg-tól 
 

 
Az egyéni versenyzőknek abban a súlykategóriában kell indulniuk, amibe pontosan tartoznak, 
nem indulhatnak el egyéb súlykategóriában. Amennyiben egy kategóriában csak egy 
versenyző lett nevezve. úgy az átnevezhető egy másik súlycsoportba. 
 

Küzdelmek hossza és döntések 
 
Selejtezők és a döntők egyaránt 2 menetből (1.5 perces) és a menetek közötti egy perces 
szübetből állnak. 
 

Óvás 
 

 a. Csak az edző nyújthat be óvást, abban az esetben, ha a döntés a szabályok ellen 
valónak tűnik. 

 b. Minden óvást angol nyelven kell beadni hivatalos óvási formanyomtatványon a Bírói 
Bizottság elnökének, 5 perccel a meccs végét követően. Az óvásnak precíznek és 
megalapozottnak kell lennie. Az óvást meghatározott óvási díj letételével együtt kell 
beadni. Amennyiben az óvás a benyújtó részére pozitív eredménnyel zárul, úgy az 
óvási díj visszajár az óvást benyújtó részére. 

 c. A Bírói Bizottság megvizsgálja az óvás okának körülményeit és döntést hoz az 
alábbiak szerint: 

o i. érvényesíti a meccset 
o ii. megismétli a meccset 
o iii. a vesztes felet hozza ki győztesnek 
o iv. mindkét felet diszkvalifikálja 

 d. Óvás esetén a győztes nem folytathatja a további küzdelmeket addig, amíg döntés 
nem születik az óvást illetően. 

 
Döntések 

 a. A döntés meghozatala érdekében a Bírói Bizottság igénybe veheti külső személyek 
segítségét. 

 b. Döntést követően a Bírói Bizottság az érdekelt felek tudomására hozza a döntését. 
 c. A Bírói Bizottság jelen dokumentum alapján hozza meg döntéseit, azok semmilyen 

esetben sem lehetnek ellentétben a jelen dokumentumban lefektetett szabályokkal. 
 
Diszkvalifikáció 
Amennyiben az óvást benyujtó csapat bármely tagja következetesen és rendületlenül vitatja a 
meghozott döntést, a Szervezőbizottság - józan belátása szerint - kizárhatja az érintett csapatot 
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a versenyből. Ezt követően a  Szervezőbizottság megfontolhatja további retorziók 
alkalmazását. 
 
Bejelentések 
Minden esetben bejelentésre kerül, hogy melyik páston melyik esemény kerül megrendezésre, 
a versenyző felelőssége, hogy időben megjelenjen a verseny helyszínén. A versenyzőt a piros 
vagy a kék sarokba rendelik, teljes felszerelésével együtt (beleértve a védőfelszerelést is). 
Amennyiben a versenyző nem jelenik meg a neve és az országa bemondásra kerül második 
alkalommal is. Ezt követően egy perc áll a versenyző rendelkezésére, hogy megjelenjen a 
versenyszám helyszínén, ezt követően kizárásra kerül. 
 
Felszerelés ellenőrzése 
A versenyzők felszerelése a pástra lépés előtt kerül ellenőrzésre. A bírók ellenőrzik a ruházat 
és a felszerelés szabályosságát és megfelelőségét. Amennyiben a felszerelés nem megfelelő, 
a versenyzőnek és csapatának három perc áll a rendelkezésére, hogy azt kicserélje. 
Amennyiben erre nem kerül sor, úgy a versenyző kizárásra kerül. 
 

Kapcsolat 

 

Szállás ügyekben: 
Mrs. Ildikó JÓZSA-FAZEKAS 
eurocuphotel2014@otptravel.hu 
 

Szervezőbizottság: 
Mr. Csaba BÉKÁSSY 
itfeurocup2014@gmail.com 
 

Bírói ügyekkel kapcsolatban: 
Mr. Attila Zsolt SOLTI: 
soltiattilazsolt@gmail.com 
 

 

A FORDÍTÁST TÁRSADALMI MUNKÁBAN KÉSZÍTETTÉK SISAK ZSÓFIA ÉS KORSÓS 
ISTVÁN. 

A FORDÍTÓK A MAGYAR NYELVŰ SZÖVEG HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ BÁRMILYEN 
HÁTRÁNYOS KÖVETKEZMÉNNYEL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGÜKET 

ELHÁRÍTJÁK MAGUKTÓL.  
A MAGYAR NYELVŰ SZÖVEG KIZÁRÓLAG INFORMÁCIÓS CÉLOKAT SZOLGÁL, 
MINDEN ESETBEN AZ EREDETI ANGOL NYELVŰ SZÖVEG, VAGY A SZERVEZŐK 

HIVATALOS KÖZLÉSE A MÉRTÉKADÓ.  
 

A FORDÍTÓK JÓ NÉVEN VESZIK ÉS KÖSZÖNETTEL ELFOGADJÁK A TAEKWON-DOS 
KÖZÖSSÉG HÁLÁJÁNAK VERBÁLIS MEGNYILVÁNULÁSÁT, DE ÖRÖMMEL FOGADJÁK, 

ÉS NEM UTASÍTJÁK VISSZA ANNAK KICSINY MATERIÁLIS 
MEGNYILVÁNULÁSAIT(CSOKI, ALMA, FAGYI) SEM. 
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