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Sutikimas dalyvauti Lietuvos kiokušin karatė vaikų čempionate

Renginys:
Tipas:
Miestas:
Vieta:
Data:

2018 m. Lietuvos kiokušin karatė vaikų čempionatas
Karatė varžybos
Kėdainiai
Kėdainių arena, J. Basanavičiaus g. 1a
2018 metų balandžio 21 d.

Aprašymas:
Šį dokumentą turi pasirašyti dalyvaujančio sportininko vienas iš tėvų (globėjas).
Pasirašydami šį dokumentą dalyvaujančio sportininko tėvai (globėjai) prisiima sau visą
atsakomybę už savo nepilnamečio vaiko dalyvavimą Lietuvos kiokušin karatė vaikų
čempionate. Tėvai (globėjai) prisiima visą atsakomybę už nepilnamečio vaiko sveikatos
būklę. Kiekvienas sportininkas dalyvauja čempionate savo rizika ir atsakomybe,
organizatoriai jokia forma nėra atsakingi už sporto renginio dalyvių sveikatą ir/ar galimą
žalą jai. Organizatoriai apdraudžia dalyvius nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų. Sporto
renginio dalyviai privalo laikytis bendros tvarkos, elgtis rūpestingai ir atsakingai, kad savo
veiksmais (ar neveikimu) nepadaryti kitiems asmenimis 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.
Vieno iš tėvų (globėjų) parašas patvirtina sutikimą dalyvauti jų nepilnamečiam vaikui
Lietuvos kiokušin karatė vaikų čempionate. Prašome Jūsų pasirašyti žemiau, nurodant savo
vardą, pavardę bei pasirašymo datą, o taip pat nurodant nepilnamečio vaiko vardą, pavardę ir
gimimo datą.

_____________________________________________________________
DALYVIS: vardas, pavardė, gimimo data

_____________________________________________________________
DALYVIO ATSTOVAS: vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė, parašas

Iškilus klausimams kreipkitės: info@kyokushin.lt

_____________
Data

TVIRTINU: V.Poškaitis
Lietuvos Kyokushin
Karate Federacijos
Prezidentas

2018 m. Lietuvos kiokušin karatė vaikų čempionatas
Kėdainiai balandžio 21 d., šeštadienis.
NUOSTATAI
I. TIKSLAS:
Išsiaiškinti pajėgiausius Lietuvos kiokušin karatė sportininkus.

II. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS, MANDATINĖ, TEISĖJŲ PASITARIMAS:
1.
2.



Vieta: „Kėdainių Arena“, J.Basanavičiaus g. 1 a, Kėdainiai;
Laikas: 2018 m. balandžio 21 d., šeštadienis;
mandatinė komisija ir teisėjų pasitarimas – 10:00
varžybų pradžia – 11:00

III. DALYVAVIMO SĄLYGOS, TAISYKLĖS:
A. Amžiaus grupės :
- 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.)
B. patirtis - min. 7 kyu.
C. Dalyvių skaičius klubams - nedaugiau kaip 2 žm. į svorio kategoriją.

KUMITE:
U 10 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.).
U 11 amžiaus grupė:
Berniukų ir mergaičių 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.).
U 12 amžiaus grupė:
Berniukų ir mergaičių svorio kategorijos: (-35, -40, -45, -50, -55, -60, +60) kg
Mergaičių svorio kategorijos: (-40, -45, -50, +50) kg
Taisyklės: (berniukai ir mergaitės) semi-contact, pilnos apsaugos, kovos trukmė 1,5 min.,
pratęsimai tik nuo pusfinalio (1 min.).
U 13 ir U 14 amžiaus grupės:
Berniukų svorio kategorijos: (-40, -45, -50, -55, -60, -65, -70, +70) kg
Mergaičių svorio kategorijos (-45, -50, -55, -60, +60) kg
Taisyklės (berniukai ir mergaitės) semi-contact, pilnos apsaugos, kovos trukmė 1,5min.,
pratęsimai tik nuo pusfinalio (1 min.).
Apsaugos: šalmai, liemenės, kojų (baltos spalvos), pirštinės ir kirkšnies (kirkšnies apsaugos
privaloma dėvėti po kimono kelnėmis).
Varžybų kovos bus vykdomos be sekundavimo.

IV. FINANSAVIMAS
Dalyvio mokestis 15 €.
Visi varžybų dalyviai bus apdrausti nuo traumų ir nelaimingų atsitikimų varžybų metu.
Visiems varžybų dalyviams, treneriams ir teisėjams bus suteiktas maitinimas.

V. ORGANIZACINIS KOMITETAS
V. Rudelis
A. Milevskij
N. Svešnikov

- org. komiteto vadovas, tel. 8 682 34060
- vyr. teisėjas, tel. 8 672 73929
- varžybų vyr. sekretorius, tel. 8 618 49720

VI. PARAIŠKOS
Dalyvių paraiškas pateikti per LKKF informacinę sistemą iki balandžio 17 d. Vėliau
gautos paraiškos negalios ir dalyviams nebus leidžiama dalyvauti varžybose.
Varžybų burtai bus pateikti balandžio 21 diena atvykus į mandatinę komisiją. Informacija
apie netvykstančius į varžybas dalyvius galima bus pateikti iki balandžio 21 d. 09:30 val.
Laiku neinformavus mandatinę komisiją apie sportininko neatvykimą jis bus laikomas
dalyvaujančiu.
MANDATINĖJE KOMISIJOJE PRIVALOMA PATEIKTI:
 tvarkingą paraišką su gydytojo vizomis;
 Budo pasus (Budo pasas galioja tik tada kai yra pilnai užpildytas, su nuotrauka ir kai yra
einamųjų (2018 ) metų EKO ženklas);
 vieno iš tėvų (globėjų) sutikimą dalyvauti šiose varžybose.
Sportininkas neturintis gydytojo leidimo ar tėvų (globėjų) sutikimo dalyvauti varžybose bus
diskvalifikuotas. Jeigu varžybų diena sportininko svoris (su sportine apranga ir kojų
apsaugomis) viršis 2 kg kategorijos normą, sportininkas taip pat bus diskvalifikuotas.
Klubui, kurio sportininkas diskvalifikuojamas, skiriama nuobaudą 15 €.
P.S.

Varžybų organizatoriai aprūpina varžybų dalyvius – liemenėmis, šalmais.
Kitomis apsaugos priemonėmis turi apsirūpinti sportininkai arba klubai.

