
 

 

 

Kedves Barátom!  

Tisztelettel meghívom a klubotokat, egyesületeteket az  

 

I. MEGHÍVÁSOS KÜZDŐSPORT TALÁLKOZÓRA! 

 

A rendezvény időpontja: 2016. május 1. (vasárnap) 10:00 óra 

Helyszíne: Marcali, Sport u. 5. – BIRKÓZÓCSARNOK 

A rendezvény célja: a sportolók versenykörülmények között - de nem versenyen! – 

gyakoroljanak idegen ellenfelekkel, bemutassák formagyakorlatukat. Megtanulják, hogy 

miként kell fellépni a dobogóra, milyen protokoll szerint kell átvenni egy érmet, stb. A 

találkozó kiváló alkalom arra is, hogy a gyakorló bírók további rutint szerezzenek a bírói 

munkájukhoz.  

Nincsen nevezési díj. 

A találkozón a következő küzdősportokban lehet indulni:  

JUDO 

 

KARATE 

(kata, jiu kumite, kihon ippon kumite) 

 

JU-JITSU 

(Duo System, Fighting System) 

 

GRAPPLING 

(Gi grappling, No Gi grappling, Combat grappling) 



 
Előzetes nevezési határidő: 2016. április 22. (A résztvevők nevét és kategóriáját közzétesszük.) 

Végleges nevezési határidő: 2016. április 28.  (A kategóriákat egyeztetés után lezárjuk.)  

A nevezéskor meg kell adni: 

A versenyző nevét – születési évszámát- kezdő/haladó – súlyát - milyen versenykategóriában indul. 

A nevezést e-mail-ben küldjétek a jujitsu.hungary@gmail.com címre. 

A résztvevőknek rendelkezniük kell: sportorvosi engedéllyel, sportbiztosítással és 18 év alatti 

résztvevőnél a szülő/gondviselő írásos hozzájárulásával. A szükséges engedélyeket nem ellenőrizzük, 

de a csapatkapitányoknak ezek meglétéről írásban nyilatkozniuk kell. A találkozón minden résztvevő 

a saját felelősségére vesz részt!  

A versenyterület: 2 db 8x8 m tatami és 1 db 6x6 m pást a formagyakorlatok bemutatásához. A gyors 

lebonyolítás érdekében a teremben kifüggesztésre kerül a menetrend. Azon megtekinthető lesz, 

hogy a sportoló milyen kategóriában indul, kik az ellenfelei és melyik küzdőtéren (A-B-C) lép fel.  

A csarnokban BÜFÉ üzemel! 

Arra kérlek, hogy a nevezéskor pontos létszámot adjál le. 3-4 fős kategóriákat alakítunk ki, hogy 

minden versenyző sikerélménnyel és emlékéremmel távozhasson!  

Információ:  

Telefonon: Lisztes Károly: +36 30 317 5816 és Nagy Róbert: + 36 30 200 0054 

E-mail: jujitsu.hungary@gmail.com 

Web: http://www.marcali.net 

 

Egy jó hangulatú nap reményében 

VÁRUNK BENNETEKET! 

 

Nagy Róbert 

MVSZSE Küzdősport Szakosztályának elnöke 

 

 

A rendezvényt MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA támogatja! 
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