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A verseny elnevezése:   IV. Wushu Open Hungary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A verseny ideje és helye:    2017. március 18-19. szombat 

      Törökbálinti Sportcsarnok 

      Törökbálint, Óvoda u. 6. 

A verseny célja:       A hazai és külföldi versenyzők számára biztosítani a megmérettetés 

lehetőségét, népszerűsíteni a Shaolin Gongfu, Wushu, Taiji és Sanda 

sportágakat. 

Kezdő versenyzőknek külön versenykategória biztosítása 

Kiss Attila Si Heng emlékének ápolása 

 

 

A szervezőbizottság elnöke:  

Bitai-Balykó Tamás 

06-20-479-95-38 
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Bírók: A főbírói és bírói feladatokat a Szervezőbizottság által felkért 
személyek látják el. Minden bíró telefonon és e-mailben kap 
felkérést a bírói feladatok ellátására. 

 

A verseny résztvevői: 

Bármely hazai és külföldi egyesület, és azoknak tagjai, akik megfelelnek a nevezési 
feltételeknek és elfogadják a verseny feltételeit. 
A verseny tradicionális, modern wushu, taiji és küzdelmi kategóriákban nyílt azok számára, 
aki elfogadják a verseny feltételeit. 
 

 

2. Program 
 
2017. március 17. péntek 
Mérlegelés, regisztráció és a nevezések befizetése délután 17:00 órától 22:00-ig. 
A küzdelmi kategóriában induló versenyzők személyesen meg kell jelenjenek, az orvosi 
„Versenyezhet” pecsétet be kell mutassák. A formagyakorlat kategóriában induló versenyzők 
esetében, elegendő, ha az egyesületi vezető jelenik meg, és regisztrálja a saját versenyzőket 
(orvosi alkalmassági pecsét és tagsági könyv szükséges!) 
 
2017. március 18. szombat 
 
7:00 – 8:30  Versenyzők érkezése 
8:30 – 9:30  Bírói értekezlet 
9:30 – 9:50  Ünnepélyes megnyitó; Oroszlántánc bemutató 
10:00 Verseny: I. pást: Sanda full contact küzdelmek II. pást: Tradicionális külső 

erős taolu kategóriák, III. pást: Tradicionális külső erős taolu kategóriák,  
13:00-13:30   szünet 
18:00 Gálaműsor: Sanda küzdelmi kategória döntők 
 
2017. március 19. vasárnap 
 
8:30 – 9:30  Bírói értekezlet 
10:00 Verseny: I. pást: Light contact küzdelmek II. pást: Modern Wushu taolu 

kategóriák, III. pást: Tradicionális Taiji kategóriák,  
13:00-13:30   szünet 
18:00 Gálaműsor: Light contact küzdelmi kategória döntők 
 
Díjkiosztás minden egyes kategória után közvetlenül történik. 
A Szervezőbizottság az indulók számának függvényében a program változtatásának jogát 
fenntartja! 
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3. Nevezési feltételek 

 
A versenyen azok a meghívott egyesületek vehetnek részt, akik megfelelnek a nevezési 
feltételeknek és elfogadják a verseny feltételeit. 
A verseny tradicionális, modern wushu, taiji és küzdelmi kategóriákban nyílt azok számára, 
aki elfogadják a verseny feltételeit. 
 
Nevezési határidő: 2017. március 12. vasárnap 22.00 

A nevezési határidőn túli nevezéseket a Szervezőbizottság csak az eredeti nevezési összeg 
kétszereséért fogad el. 
Felhívjuk a csapatvezetők figyelmét, hogy a nevezés módosítására 2016. március. 12. 22:00 
után már nincs lehetőség. Tehát, ha valaki a verseny napján - előzetes értesítés nélkül - 
nem jelenik meg, a nevezési díjat meg kell fizetni. 
A regisztrációt minden csapatból 1 fő (csapatvezető) végzi, a regisztrációhoz szükséges 
dokumentumok bemutatásával. 
Helyszíni, utólagos nevezést a Szervezőbizottság nem fogad el!  

Egyéb nevezési feltételek: 

a) Tagsági könyv 
b) Érvényes ALKALMAS sportorvosi igazolás minden kategóriában résztvevőnek 
c) Érvényes VERSENYEZHET sportorvosi igazolás a Sanda és Light kontakt kategóriákban 
résztvevőknek  
d) Nevezés 2017. március 12-ig a reg.gongfu.hu webcímen kell. 
e) Nevezési díj befizetése 2017. március 17. a verseny helyszínén 
f) Mellékelt szabályrendszer elfogadása 
g) A mellékelt Versenyzői Nyilatkozat megküldése/benyújtása 
 
A regisztrációnál be kell mutatni a tagsági könyvet az érvényes sportorvosi igazolással. 
Az életkor igazolása a Tagsági könyv alapján történik. A korcsoportok meghatározásánál a 
pontos születési dátum az irányadó. 
A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt az egyes versenyszámokban, és bármilyen 
sérülés esetén a Szervezőbizottságot felelősség nem terheli, tőlük kártérítés nem követelhető. 
A Szervezőbizottság Sanda kategóriában csak helyszíni orvosi vizsgálat után engedélyezi az 
indulást. A Versenyzői Nyilatkozatot legkésőbb a regisztrációnál át kell adni a szervezők 
részére! 
FIGYELEM! 
Kérjük a versenyzőket, hogy a verseny helyszínén ne hagyjanak őrizetlenül készpénzt vagy 
egyéb értékes tárgyakat, mert a behozott tárgyak esetleges eltűnéséért a Szervezőbizottság 
felelősséget nem vállal. 
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4. Nevezési és sorsolási információ 
 
Helyszíni regisztráció lezárása, és sorsolás időpontja:  2017. március 17. péntek 24:00 
Kérjük a csapatokat a zökkenőmentes regisztráció érdekében a március 17-én a pénteki 
mérlegelésen és regisztráción (délután 17:00 órától 22:00-ig.) mindenképpen vegyenek 
részt. Köszönjük. 
 

Regisztráció lezárás és sorsolás helye:  Törökbálint 

Kérjük az egyesületvezetőket, hogy a sikeres sorsolás érdekében a sorsoláson szíveskedjenek 
időben megjelenni.  
A Szervezőbizottság fenntartja a kategória-összevonás jogát. 
 
Nevezési díj befizetési határidő:  2017. március 17. 
Nevezési díj befizetési mód:  A verseny helyszínén készpénzben 
Nevezési díj összege: Egyéni kategória esetén (függetlenül a kategóriák számától): 4.000 Ft/fő 
 
A nevezési díjat a Szervezőbizottság nem téríti vissza, illetve a díj nem tartalmaz biztosítást a 
versenyzők számára. Felhívjuk a csapatvezetők figyelmét, hogy a nevezés módosítására 
2017. március. 12. 22:00 után már nincs lehetőség. Tehát, ha valaki a verseny napján - 
előzetes értetés nélkül nem jelenik meg a nevezési díjat meg kell fizetni. 
 
A nevezést iskolánként, vagy egyesületenként az iskolavezetők összesítsék és a nevezési 
határidő lejárta előtt a reg.gongfu.hu webcímen keresztül eljuttatni a Szervezőbizottsághoz. 
A nevezést csak a fenti internetcímen keresztül fogadja a Szervezőbizottság. Amennyiben 
bármilyen probléma merül fel a nevezéssel kapcsolatban, kérjük, az alábbi elérhetőségen 
kérjenek segítséget: 
 
Bitai B. Tamás 
bitai.tamas@gongfu.hu 
+36-20-479-95-38 
 
 
 
 
Kérjük az egyesületvezetőket, hogy kizárólag az általunk megjelölt internetcímen szereplő 
nevezési lehetőséget használják a könnyebb adatfeldolgozás érdekében! Köszönjük! 
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5. Kategóriák 
 

Minden versenyszám külön férfi és női kategóriában kerül megrendezésre, a kategóriákhoz 
rendelt korosztályok számára. 
Minimális induló létszám 4 fő kategóriánként, ennek meg nem léte esetén a kategóriák 
összevonásra kerülnek. 
 
 
 

I. Tradicionális Gongfu (a, b, c, d, e, f) életkor kategóriák és 
időlimitek 

Gyermek I.        – 9 éves  
Gyermek II.   10 – 11 éves (min. 30 másodperc) 
Gyermek III. 12 – 13 éves (min. 50 másodperc) 
Serdülő   14 – 15 éves (min. 50 másodperc) 
Ifjúsági   16 – 17 éves (min. 50 másodperc) 
Felnőtt   18 - 30 éves    (min. 50 másodperc) 
Senior  31 - 40 éves   (min. 50 másodperc) 
Senior +  41 év felett    (min. 50 másodperc) 
A korcsoportok meghatározásánál a pontos születési dátumot vesszük figyelembe. 

 
 

 
a) Shaolin Gongfu 

 
1.) Shaolin Kezdő kategória: Shaolin Kung Fu Quan (és Lian Huan Quan) formagyakorlat 

(∗1) 
 

2.) Shaolin Quan:  (Shaolin Xiao Hong Quan, Shaolin Dong Bi Quan, Shaolin Chang Quan, 
Shaolin Da Hong Quan, Shaolin Lo Han Quan, Shaolin Qi Xing Quan stb.)   időlimit: 
min. 50 másodperc! 

 
3.) Shaolin Dao (szablya) 
4.) Shaolin Jian (egyenes kard) 
5.) Shaolin Gun (bot) 
6.) Shaolin Qiang (lándzsa) 

 

b) Északi Gongfu 
 

Északi pusztakezes formák: (pl: hét csillag imátkozó sáska chaquan, huaquan, baoquan, 
baimei (pakmei), liuhequan, gongliquan, yuejiaquantongbei, fanzi, chuojiao, pigua, bagua, 
xingyi, bajiquan stb.) 
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c) Déli Gongfu 
Déli ököl (pl.: Hong Quan , Li Quan, Mo Quan, Cailifo stb.) kivéve Wing Chun) 

 
d) Állat ill. utánzó formák  

pl.: Tang Lang (sáska), Ying Zhao (sas), Bao Quan (leopard), He Quan (daru), Hu Zhao 
(tigris), Zui Quan (részeg), Long Quan (sárkány), She Quan (kígyó) stb.)  

 
 

e)  Tradicionális rövid fegyver 
 (pl.: Dao, Jian, Damo botja, Dao és pajzs, Kilenckarikás Dao, Trad, déli Dao , 
buzogány, darukard, pillangó kard stb.) kivéve Shaolin Dao és Jian 

 
f) Tradicionális hosszú fegyver 

(pl.: Bot, déli bot, lándzsa, Dadao, Pudao, lánckorbács, háromrészes bot, papi lapát, 
ostor stb.) kivéve Shaolin Gun és Qiang 

 
g) Duilian 

Páros küzdelmi gyakorlatok (2-3 fős csapatokban) 
 
(∗1) Ebben a kezdő versenyzői kategóriában a legfeljebb a Chan Wu Szövetség 1-es szintű 
tanulói indulhatnak el. Aki ezen kategóriák bármelyikében elindul, az más, magasabb szintű 
pusztakezes kategóriában nem vehet részt. 
 

A Szervezőbizottság fenntartja a jogot a kategóriák összevonásra. 
 
 

II.   Modern Wushu Taolu 
D csoport    6 – 8 éves 
C csoport       9 – 11 éves  
B csoport  12 – 14 éves  
A csoport   15 – 17 éves   
Felnőtt   18 – 35 éves  
A korcsoportok meghatározásánál a pontos születési dátumot vesszük figyelembe. 
 
Formagyarkolat kategóriák 
A mellékelt xls táblázatnak megfelelően! 
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III. Tradicionális Taiji és Wudang 
Korcsoportok:  
A csoport:     –13 év  
B csoport: 14–17 év  
C csoport: 18 év felett  
 

24-es Yang stílusú Taiji Quan pusztakezes forma (kezdő) 
13-as Chen stílusú Taiji Quan pusztakezes forma (kezdő) 
32-es Yang stílusú Taiji Jian forma (kezdő) 
 

Aki a fenti három kezdő kategóriában indul, az a nem kezdő kategóriákban nem vehet 
részt (kivéve csapat és csoport kategóriák)! 
 

Tradicionális Yang stílusú Taiji pusztakezes forma 
Tradicionális Yang stílusú Taiji kard forma 
Tradicionális Yang stílusú Taiji szablya forma 
Tradicionális Yang stílusú Taiji egyéb fegyveres forma 
 
Tradicionális Chen stílusú Taiji pusztakezes forma 
Tradicionális Chen stílusú Taiji kard forma 
Tradicionális Chen stílusú Taiji szablya forma 
Tradicionális Chen stílusú Taiji egyéb fegyveres forma 
 

Tradicionális Wu stílusú Taiji pusztakezes forma 
Tradicionális Wu/Hao stílusú Taiji pusztakezes forma 
Tradicionális Sun stílusú Taiji pusztakezes forma 
 

Tradicionális Wudang pusztakezes forma 
Tradicionális Wudang rövidfegyveres forma 
Tradicionális Wudang hosszúfegyveres forma 
 

Tradicionális Xingyi pusztakezes forma 
Tradicionális Bagua pusztakezes forma 
Tradicionális Baji pusztakezes forma 
 

Tradicionális egyéb belső stílusú pusztakezes forma 
Tradicionális egyéb belső stílusú fegyveres forma 
 

 (Csoport formagyakorlatnál mindenki ugyanazt a formagyakorlatot csinálja szinkronban, 
csapat formagyakorlatnál különböző formagyakorlatot.) 
 



VERSENYKIÍRÁS  IV. Wushu Open Hungary 2017. 9 

Időlimit: 
Pusztakezes formák: 4 - 6 percig 
Fegyveres formák: 1 perc 30 másodperctől 4 percig 
Xingyi formák esetén nincs időlimit. 
 

IV. Sanda 
Serdülő   14 – 15 éves  
Ifjúsági   16 – 17 éves   
Felnőtt   18 év felett 

V. Light kontakt 
Gyermek I.   8 – 9 éves  
Gyermek II.   10 – 11 éves 
Gyermek III. 12 – 13 éves 
Serdülő   14 – 15 éves 
Ifjúsági   16 – 17 éves 
Felnőtt   18 év felett 
A korcsoportok meghatározásánál a pontos születési dátumot vesszük figyelembe. 

7. Súlycsoportok 

a) Sanda kategória 
Fiú 14-15 év: 48kg, 52kg, 56kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg 
Lány 14-15 év: 48kg, 52kg, 56kg, 60kg 
Fiú 16-17 év: 48kg, 52kg, 56kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg 
Lány 16-17 év: 48kg, 52kg, 56kg, 60kg 
Felnőtt férfi -48kg;-52kg; -56 kg, -60 kg, -65 kg, -70 kg, -75 kg, -80 kg, -85 kg, -90 kg, 90 kg+ 
Felnőtt női -48kg;-52kg; -56 kg, -60 kg, -65 kg, -70 kg, -75 kg, -80 kg, -85 kg, -90 kg, 90 kg+ 
 

b) Light kontakt kategória 
Gyermek I fiú: -16kg; -20kg; -24kg; -28kg; -32kg; 36kg; -40kg; 40kg+; 
Gyermek I leány: -16kg; -20kg; -24kg; -28kg; -32kg; 36kg; -40kg; 40kg+; 
Gyermek II. fiú: -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -56kg, -60kg -65kg; -70kg; 70kg+ 
Gyermek II. leány: -40kg, -44kg, 48kg, -52kg, -56kg, -60kg -65kg; -70kg; 70kg+ 
Gyermek III. fiú: -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -56kg, -60kg -65kg; -70kg; 70kg+ 
Gyermek III. leány: -40kg, -44kg, 48kg, -52kg, -56kg, -60kg -65kg; -70kg; 70kg+ 
Serdülő fiú: -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -56kg, -60kg -65kg; -70kg; -75kg; -80kg; 80kg+ 
Serdülő leány: -40kg, -44kg, 48kg, -52kg, -56kg, -60kg -65kg; -70kg; 70kg+ 
Ifjúsági fiú: -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -56kg, -60kg -65kg; -70kg; -75kg; -80kg; -85kg; 85kg+; 
Ifjúsági leány:-40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -56kg, -60kg -65kg; -70kg; -75kg; -80kg; 80kg+; 
Felnőtt férfi: -48kg; -52kg; -56kg;-60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, -85kg, -90kg, 90kg+ 
Felnőtt nő: -48kg; -52kg; -56kg;-60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, 80kg+, 

 
A súlycsoportok az indulók számának függvényében változhatnak, vagy összevonásra 

kerülhetnek! 
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8. Díjazás 

Minden kategóriában: I., II., III. helyezettek érmet és oklevelet kapnak.  
 

9. Belépőjegyek 
 
Versenyzők számára a belépés díjmentes, számukra a belépést az előzetes nevezés igazolja.  
Látogatók számára a belépőjegy ára 1.500,- Ft, 12 éves kor alatt kor alatt a belépés díjtalan. 
Belépőjegyek a verseny helyszínén válthatók a verseny napján. 
 
VIP meghívó:  
Kizárólag a Szervezőbizottság által meghívott VIP vendégek részére, akik a VIP asztalnál 
foglalhatnak helyet. A VIP vendég díjmentesen jogosult étel- és italfogyasztásra a VIP 
helyiségben, illetve parkolhat a VIP részére kijelölt területen. 
 
Tiszteletjegy:  
Az egyesületek vezetői egyesületenként 2 db tiszteletjegyet igényelhetnek szponzoraik és 
vendégeik számára, amely a nézőtéren való helyet foglalásra jogosít. 
 
Sajtókártya: 
Kizárólag a Szervezőbizottság által meghívott Sajtó képviselőinek részére, akik díjmentesen 
jogosultak étel- és italfogyasztásra a VIP helyiségben, illetve parkolásra a VIP részére kijelölt 
területen. 
 
 
Sikeres felkészülést és versenyzést kívánunk! 
 
Törökbálint, 2017.02.10. 
 
Üdvözlettel: 

Elek Sándor 
Törökbálint Város 

Polgármestere 
 
 
 Bóta Ilona Bitai B. Tamás 
 a Törökbálinti Sport Egyesület a Szervezőbizottság 
 elnöke elnöke 


