NEMZETKÖZI BÁNYÁSZ KUPA
A verseny rendezője: Oroszlányi Judo Club
A verseny helye:

Oroszlány, Sportcsarnok

A verseny ideje:

2015. szeptember 05. szombat
Mérlegelés:09.00- tól - 10.00- ig
Kezdés:10.30- kor

A résztvevők :

Lebonyolítás 3 tatamin.

U9 (2008 /2007) Játékos vetélkedő – szabály mellékelve!!!
LÁNYOK
U11 (2006/2005) 2 perc, Osaikomi
-22, -24, -27, -30, -33, -36, -40, -45, +45 kg
U13 (2004/2003) 2 perc, Oasikomi - nincs Kansetsuwaza!!!
-29, -32, -35, -38, -41, -45, -50, -56, + 56 kg
U15 (2002/2001) 3 perc, Oasikomi, Kansetsuwaza, Shimewaza
-36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
FIÚK
U11 (2006/2005) 2 perc, Osaikomi
-24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, + 55 kg
U13 (2004/2003) 2 perc, Osaikomi,- nincs Kansetsuwaza!!!
-30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, + 66 kg
U15 (2002/2001) 3perc, Osaikomi, Kansetshuwaza, Shimewaza
-33, -36, -40, -45, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg

A verseny díjazása:

I. – III. helyezett érem díjazásban részesül
Pontverseny számítása: A csapat által megszerzett aranyérmek száma
dönt, egyenlőség esetén az ezüstérmek, továbbá a bronzérmek száma.
(Súlycsoportonként 3 induló szükséges a pontszámításhoz.)

A nevezési díj :

1.500 Ft / fő

Indulási feltétel:

MJSZ tagsági igazolvány, vagy Diák igazolvány

Információ:

Végh Tibor

06/20/515 96 59

e-mail: oroszlanyijudoclub@gmail.com

JUDO – SULI – JÁTÉK
7-8 éves judokáknak

Szabályok
Súlycsoport nincs. A mérlegelési jegyzőkönyv alapján mért tiszta súlyok szerint, max. 4 fős
csoportokba osztva. A lányok és a fiúk együtt. Menetidő 1 perc.
Minden nyert (vagy vesztett) pont után mindkét félnek vissza kell térni a kiindulási vonalhoz.
A versenybíró bemutatja az akció értékét a táblakezelőknek (hány pontot ért).
Ha az időhatáron belül megszerzi valamelyik versenyző az 5 pontot, győzött, vége a
küzdelemnek.
Az időhatár leteltével az győz, akinek több - vagy értékesebb (2 pont értékesebb, mint
1pont+1pont) – pontja van. Pontegyenlőség esetén nincs bírói döntés, az első értékelhető
akcióig folyik a küzdelem.

Hogyan lehet pontot szerezni?
1 pont:
Az ellenfél kimozdítása egy judo technikával – egyensúlyvesztési helyzet elérésével (a „húzni
a tolót – tolni a húzót” elv alkalmazásával) – úgy, hogy az ellenfél az oldalára esik (yuko
kritériumai).
Vagy: leszorítás technika 10 mp-ig. (Nincs utána: vége a küzdelemnek!!! Folyik tovább!)
2 pont: Megdobni az ellenfelet egy judo technikával úgy, hogy az félig a hátára esik (wazaari
kritériumai).

3 pont:
Megdobni az ellenfelet egy judo technikával úgy, hogy az tisztán a hátára esik ( ippon
kritériumai).

Oroszlány , 2015. 06. 04.

Végh Tibor, elnök

