
 

 

 

 

 

Versenykiírás 

 

2018. évi Nemzetközi Wing Chun 

Bajnokság 

 
 

 

A verseny célja: -A magyarországi és külföldi Wing Chun stílusok 

egyesületeinek és tagjainak a versenyzési lehetőség biztosítása.  

-A Wing Chun köztudatba való bevezetése. 

-A magyar harcművészek fejlődésének segítése 

-A stílusok közötti sportbarátság elmélyítése 

 

Helyszín: Városi Oktatási Centrum Főiskolai Sportcsarnok 

5400 Mezőtúr, Petőfi tér. 

 

Időpont: 2018. november 24. 

A verseny főbírája: Sifu Juhász Zoltán 

A verseny bírái: A Magyar Wing Chun Szövetség bírái, oktatói. 

A verseny orvosa: Boró KFT orvosa 

A verseny szervezője: Mezőtúri Wing Chun Kung Fu Harcművészeti 

Sportegyesület 

 

Program: 

 8. 00 - Regisztráció, mérlegelés nevezési díjak befizetése. 

 9. 00 - Sorsolás, technikai megbeszélés 

10. 00 - A verseny kezdete. 



A regisztrációnál be kell mutatni az érvényes Sportorvosi igazolást. A 

korcsoportok meghatározásánál a születési év az irányadó. 

 

 

 

Kategóriák:  

Minden versenyszám külön férfi és női kategóriában kerül megrendezésre, a 

kategóriákhoz rendelt korosztályok és súlycsoportok számára. 

Mozgássérült versenyzőknek formakategóriában külön indítunk kategóriákat. 

 

Puszta kezes forma: Siu Lim Tao, Chum Kiu, Biu Jee,  Fababa 

Fegyveres forma: Baat Jaam Dao, Luk Dim Boon Gwun. 

Korosztályok: 

- Gyerek I.(-9 év) fiú-lány  

- Gyerek II (10-11 év) fiú-lány 

- Gyerek III. (12-13 év) fiú-lány 

- Serdülő (14-15 év) fiú-lány 

- Ifjúsági (16-17 év) fiú lány 

- Felnőtt (18-40 év) férfi-nő 

- Senior   (41 év felett) férfi-nő 

Küzdelmi: Light Contact 

Korosztály: 

- Gyerek I.(-9 év) fiú-lány  

- Gyerek II (10-11 év) fiú-lány 

- Gyerek III. (12-13 év) fiú-lány 

- Serdülő (14-15 év) fiú-lány 

- Ifjúsági (16-17 év) fiú lány 

- Felnőtt (18-35 év) férfi-nő 

- Senior (35 év felett) férfi-nő 

Full contact 

- Serdülő (14-15 év) fiú-lány 

- Ifjúsági (16-17 év) fiú lány 

- Felnőtt (18-35 év) férfi-nő 

- Senior (35 év felett) férfi-nő 

Súlyhatárok:  



18 év alatt a minimális súlyhatár 21 kg. 

18 év felett minimális súlyhatár 45 kg. 

48 kg alatti súlycsoportok közötti különbség 3 kg, 48 kg fölött a felnőtt 

korosztálysúlycsoportjai az irányadóak. 

  

18 év alatti súlyhatárok:  

-24 kg.-27 kg.-30 kg.-33 kg.-36 kg.-39 kg.-42 kg.-45 kg 

18 év feletti súlyhatárok: 

-48 kg.-52 kg.-56 kg.-60 kg.-65 kg.-70 kg.-75 kg. 80 kg.-85 kg.-90 kg.+90 kg 

 

Chi sao.  

A korosztály és súlycsoport megegyezik a küzdelmi kategóriával. 

 

Minden versenyző csak a saját kategóriájában indulhat! 

Nem megfelelő számú induló esetén a kategóriák összevonhatók. 

 

A formagyakorlat és a chi sao a Magyar Wing Chun Szövetség szabálya, a 

küzdelmi versenyek a H.K.F. szabálya szerint történik. 

 

 

A részvétel feltétele:  

- a Wing Chun vagy a Jee Kune Do stílus gyakorlása, illetve azok az 

Egyesületek és stílusok, akik meghívást kaptak. 

- érvényes Versenyezhet sportorvosi igazolás minden kategóriában indulónak 

- a stílusnak megfelelő öltözet és szabályos tiszta rendezett felszerelés. A nem 

megfelelő öltözet és viselkedés a Bajnokságról való kitiltást vonhatja maga után! 

 

. 

Díjazás: I hely: - érem, oklevél, kupa 

              II. hely:- érem, oklevél 

              III. hely:- érem, oklevél 

               

 

 

Nevezési határidő: 2018. november 16. 



 

A nevezési határidőn túli nevezést a Szervezőbizottság csak a nevezési díj 

kétszereséért fogad el. 

Helyszíni nevezést a Szervezőbizottság nem fogad el! 

A nevezési díjat a Szervezőbizottság nem térít vissza, illetve a díj nem tartalmaz 

biztosítást a versenyzők részére. 

A nevezési díj befizetésének módja: A verseny helyszínén készpénzben. 

  

Nevezési díj: 1 kategória- 2000 Ft 

                       2 kategória- 2500 Ft 

                       3 vagy több kategória- 3000 Ft 

 

A verseny megtekintése a látogatók részére ingyenes, belépődíj nincs! 

 

A nevezést e-mail-ben lehet leadni a papaikaroly@gmail.com címre.  

Érdeklődni: Pápai Károly +36-70-771-9899 számon lehet. 

 

A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt egyes versenyszámokban, és 

bármilyen sérülés esetén a Versenybizottságot felelősség nem terheli, tőlük 

kárpótlás nem követelhető. 

 

 

 

Figyelem! 

Kérjük a versenyzőket, hogy a verseny helyszínén ne hagyjanak közvetlenül 

készpénzt vagy egyéb értékes tárgyakat, mert a behozott tárgyak esetleges 

eltűnéséért a Szervezőbizottság felelősséget nem vállal.  

 

Jó felkészülést és versenyzést kíván a Szervezőbizottság! 

 

 

 

Mezőtúr, 2018. március 4.                                            
 

               Pápai Károly 

                 Mezőtúri Wing Chun Kung Fu  

mailto:papaikaroly@gmail.com


                                                     Harcművészeti Sportegyesület 

                                                   Elnök 

 

 

 
 


