Vieta: Kauno sporto halė Perkūno al. 5 Kaunas
Data: 2018 spalio 13 d.
Laikas: 10:00
Startinis mokestis: 17 EUR
Registracija iki spalio 8d.
Aprašymas:
Šį dokumentą turi pasirašyti dalyvaujančio sportininko, kuriam iki Kaunas Kyokushin
karate 2018 varžybų nėra suėję 18 metų, vienas iš tėvų. Pasirašydami šį dokumentą
dalyvaujančio sportininko tėvai (globėjai) prisiima sau visą atsakomybę už savo
nepilnamečio vaiko dalyvavimą Kaunas Kyokushin karate 2018 varžybose. Tėvai (globėjai)
prisiima visą atsakomybę už nepilnamečio vaiko sveikatos būklę. Kiekvienas sportininkas
dalyvauja šiose varžybose savo rizika ir atsakomybe, organizatoriai jokia forma nėra
atsakingi už sporto renginio dalyvių sveikatą ir/ar galimą žalą jai. Sporto renginio dalyviai
privalo laikytis bendros tvarkos, elgtis rūpestingai ir atsakingai, kad savo veiksmais (ar
neveikimu) nepadarytų kitiems asmenims ar sau žalos. Organizatoriai nėra atsakingi už
renginyje dalyvaujančių asmenų turtą, asmenys privalo saugoti savo turtą patys ir niekada
nepalikti jo be priežiūros. Asmenys sporto renginio metu dėl kitų asmenų ar dėl savo
kaltės patyrę žalos sveikatai ar turtui privalo reikšti pretenzijas tiesiogiai tam asmeniui,
dėl kurio kaltų veiksmų asmenys patyrė žalą. Dalyviai iš kitų šalių ar turintys kitą pilietybę
(ne Lietuvos Respublikos), kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, privalo
turėti asmeninį sveikatos draudimo polisą. Pasirašydamas sutikimą, asmuo patvirtina, kad
yra susipažinęs su varžybų nuostatais. Taip pat šiuo sutikimu patvirtina, kad neturi ir
ateityje nereikš jokių pretenzijų organizatoriams. Pasirašydamas šį sutikimą, asmuo
sutinka, kad jo (-s) nepilnamečio vaiko foto bei video medžiaga, padaryta Kaunas
Kyokushin karate 2018 renginių metu, būtų naudojama populiarinant kyokushin karate
Kauno mieste. Vieno iš tėvų (globėjų) parašas patvirtina sutikimą dalyvauti jų
nepilnamečiam vaikui. Prašome Jūsų pasirašyti žemiau, nurodant savo vardą, pavardę bei
pasirašymo datą, taip pat nurodant nepilnamečio vaiko vardą, pavardę ir gimimo datą.
DALYVIS: (vardas, pavardė, gimimo data)
____________________________________________________________________________________
_
DALYVIO ATSTOVAS: (vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė, parašas, data)
____________________________________________________________________________________
_
Iškilus klausimams kreipkitės: Tomas Zienius mob. +370671 31288

KAUNAS KYOKUSHIN KARATE 2018
NUOSTATAI
I. TIKSLAS:
Išsiaiškinti pajėgiausius kyokušin karate sportininkus, bei populiarinti
kyokušin karate Kauno mieste.
II. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS, MANDATINĖ KOMISIJA, SVĖRIMAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Data: 2018 m. spalio 13 d.
Vieta: Kauno sporto halė. Perkūno al. 5 Kaunas 44221
8:30 – 9:30 mandatinė komisija.
9:00 – 9:30 teisėjų pasitarimas varžybų vietoje.
10:00 – 10:15 varžybų atidarymas
10:15 – 14:15 atrankinės kovos, pusfinaliai, finalai U10; U11; U12; U13; U14
14:00 – 17:00 atrankinės kovos, pusfinaliai, finalai U16; U18; Suaugusieji.
III. DALYVAVIMO SĄLYGOS, TAISYKLĖS:

A. Amžius grupės:
- U 9 grupė (2009 m. gim.)
- U 10 grupė (2008 m. gim.)
- U 11 grupė (2007 m. gim.)
- U 12 grupė (2006 m. gim.);
- U 13 grupė (2005 m. gim.);
- U 14 grupė (2004 m. gim.);
- U 16 grupė (2003, 2002 m. gim.);
- U 18 grupė (2001, 2000 m. gim.);
- Suaugusieji (2000 gimimo metų spalio 13d.)
B. Patirtis - min. 7 kyu.
KUMITE:

U 9 amžiaus grupė
Berniukų svorio kategorijos: -30, -35, -40, -45, +45 kg.
Mergaičių svorio kategorijos: -30, -35, - 40, +40 kg.
Taisyklės: (berniukai ir mergaitės) semi-contact, pilnos apsaugos, kovos trukmė 1,5
min.,pratęsimai tik nuo pusfinalio (1 min.).
Apsaugos: šalmai, liemenės, kojų (baltos spalvos), pirštinės ir kirkšnies
(kirkšnies apsaugas privaloma dėvėti po kimono kelnėmis).
U10 amžiaus grupė:
Berniukų svorio kategorijos: -30, -35, -40, -45, +45 kg.
Mergaičių svorio kategorijos: -35, - 40, +40 kg.
Taisyklės: (berniukai ir mergaitės) semi-contact, pilnos apsaugos, kovos trukmė 1,5
min.,pratęsimai tik nuo pusfinalio (1 min.).
Apsaugos: šalmai, liemenės, kojų (baltos spalvos), pirštinės ir kirkšnies
(kirkšnies apsaugas privaloma dėvėti po kimono kelnėmis).
U 11 amžiaus grupė:
Berniukų svorio kategorijos: -30, -35, -40, -45, -50, +50 kg.
Mergaičių svorio kategorijos -35, -40, -45, +45 kg.
Taisyklės: (berniukai ir mergaitės) semi-contact, pilnos apsaugos,
kovos trukmė 1,5 min.,
pratęsimai tik nuo pusfinalio (1 min.).
Apsaugos: šalmai, liemenės, kojų (baltos spalvos), pirštinės ir kirkšnies
(kirkšnies apsaugas privaloma dėvėti po kimono kelnėmis).
U 12 amžiaus grupė:
Berniukų svorio kategorijos: -35, -40, -45, -50, -55, +55 kg.
Mergaičių svorio kategorijos: -35, -40, -45, -50, +50 kg.
Taisyklės: (berniukai ir mergaitės) semi-contact, pilnos apsaugos, kovos trukmė 1,5 min.,
pratęsimai tik nuo pusfinalio (1 min.).
Apsaugos: šalmai, liemenės, kojų (baltos spalvos), pirštinės ir kirkšnies
(kirkšnies apsaugas privaloma dėvėti po kimono kelnėmis).
U 13 ir U14 amžiaus grupė:
Berniukų svorio kategorijos: -40, -45, -50, -55, -60, -65, -70, +70 kg.
Mergaičių svorio kategorijos: -45, -50, -55, -60, +60
Taisyklės: (berniukai ir mergaitės) semi-contact, pilnos apsaugos, kovos trukmė 1,5 min.,
pratęsimai tik nuo pusfinalio (1 min.).
Apsaugos: šalmai, liemenės, kojų (baltos spalvos), pirštinės ir kirkšnies
(kirkšniesapsaugas privaloma dėvėti po kimono kelnėmis).
U 16 amžiaus grupė:

Berniukų svorio kategorijos: -50, -55, -60, -65, -70, -75, +75 kg.
Mergaičių svorio kategorijos: -50, -55, -60, -65, +65 kg.
Taisyklės (berniukai ir mergaitės) semi-contact, pilnos apsaugos,
kovos trukmė – 1,5 min. Nuo pusfinalių – 1,5 min.; 1,5 min.; 1,5 min.
Apsaugos: šalmai, liemenės, kojų (baltos spalvos), pirštinės ir kirkšnies
(kirkšnies apsaugas privaloma dėvėti po kimono kelnėmis).
U 18 amžiaus grupė:
Vaikinai svorio kategorijos: -60, -65, -70, -75, -80, +80 kg.
Taisyklės LKKF patvirtintos taisyklės, kurios atitinka EKO nuostatas.
kovos trukmė: 2 min.; 2 min.; 2 min.,
Apsaugos: kojų (baltos spalvos), kirkšnies apsaugos privalomos dėvėti
po kimono kelnėmis. Naudojant dantų apsaugas, jos privalo būti baltos spalvos,
arba permatomos;
Merginos svorio kategorijos: -50, -55, -60, -65, +65 kg.
Taisyklės LKKF patvirtintos taisyklės, kurios atitinka EKO nuostatas.
Kovos trukmė: 2 min.; 2 min.; 2 min.,
Apsaugos: kojų (baltos spalvos), krūtinės (po baltos spalvos marškinėliais).
Naudojant dantų apsaugas, jos privalo būti baltos spalvos, arba permatomos;
Suaugusieji
Vyrų kumite:- svorio kategorijos: -65, -70, -75, -80, -85, -90, -95, +95 g;
- kovos trukmė 3 min.; 2 min.; 2 min.,
- taisyklės: LKKF patvirtintos taisyklės,
kurios atitinka EKO nuostatas;
- kovos laikas - iki finalų - 3min; 2min; 2min.;
- finalinės kovos - 3min; 2min; 2min; 2min.;
- kirkšnies apsaugos privalomos dėvėti po kimono kelnėmis.
Naudojant dantų apsaugas, jos privalo būti baltos spalvos
arba permatomos;
Moterų kumite :

- svorio kategorijos (-50; -55; -60; -65; -70; +70) kg;
- taisyklės: LKKF patvirtintos taisyklės,
kurios atitinka EKO nuostatas
- kovos laikas iki finalų - 3min; 2min; 2min.;
- finalinės kovos - 3min; 2min; 2min; 2min;
- apsaugos: kojų (baltos spalvos), krūtinės (po baltos spalvos
marškinėliais) ir
kirkšnies. Naudojant dantų apsaugas, jos privalo būti baltos spalvos arba
permatomos;

IV. FINANSAVIMAS

Išlaidas susijusias su komandų komandiravimu (kelionė, maitinimas, nakvynė ir kt.) apmoka
komandiruojanti organizacija.
Dalyvio mokestis 17€ .
V. ORGANIZACINIS KOMITETAS
-

Organizacinio komiteto vadovas Tomas Zienius mob. +370618 82448
Organizacinio komiteto narys Linas Jonika mob. +370618 82448
Varžybų vyr. teisėjas Andžeij Milievskij mob. +370672 73929
Varžybų sekretorius Nikita Svešnikov +37061849720

VI. PARAIŠKOS
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Dalyvius registruoti LKKF informacinėje sistemoje iki spalio 8 d.
Visus pataisymus susijusius su varžybų dalyviais (išbraukti kas neatvyks į varžybas,
patikslinti svorį) bus galima atlikti iki spalio 12 d. 22 val. 00 min. elektroniniu paštu
tomas@kyokushinkaunas.lt.
Naujų dalyvių įtraukti nebus galima.
Startinis mokestis bus skaičiuojamas pagal patikslintą paraišką, t. y. kuri bus pateikta
iki spalio 12 dienos 22 val. 00 min.
Vėliau gautos paraiškos negalios.
Burtai bus paskelbti spalio 13 dieną.
Protestai nebus nagrinėjami.
Svėrimai bus prie tatamio prieš pradedant kovas.
Visiems varžybų dalyviams, treneriams ir teisėjams bus suteiktas maitinimas.
Varžybų dalyviai bus apdovanoti: I vieta taurė ir diplomas; II – IV taurėmis ir diplomais;
V – VIII vietos dalyvio medaliais ir diplomais

MANDATINEI KOMISIJAI PRIVALOMA PATEIKTI:
•
•

Tvarkingą paraišką su gydytojo vizomis;
Vieno iš tėvų (globėjų) sutikimą dalyvauti šiame čempionate.

Sportininkas neturintis gydytojo leidimo ar tėvų (globėjų) sutikimo dalyvauti varžybose bus diskvalifikuotas.
Jeigu varžybų dieną sportininko svoris (su sportine apranga ir kojų apsaugomis) viršys 2 kg. Kategorijos
normą, sportininkas taip pat bus diskvalifikuotas. Klubui, kurio sportininkas diskvalifikuotas skiriama
nuobauda 10 €.

