TVIRTINU: V. Poškaitis
Lietuvos kyokushin
karate federacijos
prezidentas

2018 M. LIETUVOS KIOKUŠIN KARATĖ
SUAUGUSIŲJŲ ČEMPIONATAS
Vilnius, vasario 25 d., sekmadienis.

NUOSTATAI:
I. Tikslas
Išsiaiškinti pajėgiausius Lietuvos sportininkus.
Čempionato nugalėtojai ir prizininkai tampa 2018 metų Lietuvos suaugusiųjų rinktinės kandidatais.

II. Varžybų vieta, laikas, mandatinė, svėrimas, teisėjų seminaras
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Data: 2018 m. vasario 25 d., sekmadienis;
Vieta: „Lietuvos Ryto“ Arena, Ozo g. 14, Vilnius;
10:00 – 11:00 val. teisėjų pasitarimas varžybų vietoje;
10:00 – 10:45 val. mandatinė komisija, svėrimai;
11:00 val. burtų traukimas;
12:00 val. atrankinės kovos;
16:00 val. varžybų atidarymas, pusfinaliai-finalai.

III. Dalyvavimo sąlygos, taisyklės, programa
Vyrų kumitė

- svorio kategorijos (-60;60-65;65-70;70-75;75-80;80-85;85-90;90-95;+95) kg;
- patirtis >= 6 kyu; (6 kyu pagal trenerio nuožiūrą);
- taisyklės: LKKF patvirtintos taisyklės, kurios atitinka EKO nuostatas;
kovos laikas - iki finalų - 3min; 2min; 2min.;
finalinės kovos - 3min; 2min; 2min; 2min.;
pergalė pagal svorio skirtumą skiriamą nebus;
- kirkšnies apsaugos privalomos dėvėti po kimono kelnėmis. Naudojant dantų
apsaugas, jos privalo būti baltos spalvos arba permatomos;
- amžius – gimę nuo 2000 metų vasario 25 d. ir vyresni.

Moterų kumitė

- svorio kategorijos (-50; 50-55; 55-60; 60-65; 65-70; +70) kg;
- patirtis >= 6 kyu;
- taisyklės: LKKF patvirtintos taisyklės, kurios atitinka EKO nuostatas
kovos laikas iki finalų - 3min; 2min; 2min.;
finalinės kovos - 3min; 2min; 2min; 2min;
pergalė pagal svorio skirtumą skiriamą nebus;
- apsaugos: kojų (baltos spalvos), krūtinės (po baltos spalvos marškinėliais) ir
kirkšnies. Apsaugos turi būti patikrintos ir pažymėtos varžybų vyr. teisėjo.
Naudojant dantų apsaugas, jos privalo būti baltos spalvos arba permatomos;
- amžius – gimusios nuo 2000 metų vasario 25 d. ir vyresnės.

Nepriklausomai nuo dalyvių skaičiaus svorio kategorijoje bus kovojama dėl trečios vietos
Treneris-sekundantas privalo dėvėti sportinę aprangą.

IV. Finansavimas
Sportininkus finansuoja miesto, rajono sporto skyriai, klubai bei kitos organizacijos.
Dalyvio mokestis 20 €.
Visi varžybų dalyviai bus apdrausti nuo traumų ir nelaimingų atsitikimų varžybų metu.
Visiems varžybų dalyviams, treneriams ir teisėjams bus suteiktas maitinimas.

V. Dalyvių paraiškos
Dalyvius registruoti LKKF informacinėje sistemoje iki vasario 22 d. Vėliau gautos paraiškos
negalios ir sportininkams nebus leidžiama dalyvauti varžybose.
MANDATINĖJE KOMISIJOJE PRIVALOMA PATEIKTI:
 paraišką su gydytojo vizomis;
 Budo pasus (Budo pasas galioja tik tada kai yra pilnai užpildytas, su
fotonuotrauka ir kai yra einamųjų (2018) metų EKO ženklas).
Nepateikus mandatinei komisijai aukščiau išvardytų dokumentų, sportininkui yra
neleidžiama dalyvauti organizuojamose varžybose.

VI. Organizacinis komitetas
T. Zienius
A. Milevskij
N. Svešnikov

– org. komiteto vadovas, tel. 8 671 31288;
– varžybų vyr. teisėjas, tel. 8 672 73929;
– varžybų vyr. sekretorius, tel. 8 618 49720.

Pastaba:
1. Varžybų metu, dalyvių treneriams arba komandų vadovams nesutinkant su Referio
patvirtintu galutiniu sprendimu, bus sudaryta galimybė kreiptis į Arbitražą ir pateikti
protestą.
Arbitražas nagrinės protestą, tik dėl galimai įvykusių neatitikimų:
- Teisėjų priimtus sprendimus, kurie neatitinka taisyklių reikalavimų,
- Teisėjų priimtus sprendimus, padarytus dėl organizacinių klaidų,
- Teisėjų priimtus sprendimus, padarytus pažeidžiant teisėjavimo procedūras.
Protestai teikiami rašytine forma, ir turi būti pateikti iki prasidedant kitam esamos kategorijos kovų
ratui. Protestai teikiami varžybų vyr. referiui, protestus gali teikti klubo, kuriam atstovauja
sportininkas vadovai arba įgaliotas klubo komandos treneris. Protestą svarsto 3 asmenų arbitrų
komanda deleguotų iš varžybose dalyvaujančių referių, varžybų vyr. teisėjo.
Protestas pradedamas svarstyti pateikus 100 Eurų depozito mokestį, kuris pasitvirtinus
protestuojamoms aplinkybėms ir patenkinus protestą yra gražinamas protesto teikėjui.
Varžybų vyr. teisėjas gali atmesti tatamio teisėjų priimtą sprendimą be protesto.
2. Visi varžybų dalyviai gaus Lietuvos Kyokushin Karate Čempionato atminimo
dovanėles.

