LIETUVOS KYOKUSHIN KARATE FEDERACIJA
TVIRTINU: V. Poškaitis
Lietuvos kyokushin
karate federacijos
prezidentas

2021 m. Lietuvos kiokušin karatė jaunimo, jaunių ir jaunučių čempionatai
Kėdainiai, gegužės 14-16 dienomis
NUOSTATAI:
I. Tikslas
Išaiškinti pajėgiausius Lietuvos sportininkus.

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

Vieta: „Kėdainių Arena“, J. Basanavičiaus g. 1 a, Kėdainiai;
Data: 2021 m. gegužės 15 d. – U18 ir U20; 16 d. – U16;
10:00 – 11:30 val. mandatinė komisija, svėrimai (pagal atskirą tvarkaraštį);
10:30 – 11:30 val. teisėjų pasitarimas varžybų vietoje;
11:30 val. Kata rungtis;
13:00 val. varžybų atidarymas;
13:10 val. Kumite rungtis

III. Dalyvavimo sąlygos, taisyklės, programa
Jaunimo (U20) amžiaus grupė (2001, 2002 m. gim., bei 2003 gimę iki gegužės 15 d.):
Kata rungtis
Atrankinės kovos – kata pagal burtus: Gekisai Dai, Gekisai Sho, Yantsu, Tsuki no kata, Saiha;
Ketvirtfinaliai/Pusfinaliai/Finalai – laisvai pasirinkta kata: Seipai, Kanku, Seienchin, Sushiho,
Vyrų kumite

- svorio kategorijos: -65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, +90 kg;
- patirtis >= 6 kyu;
- taisyklės: LKKF patvirtintos taisyklės, kurios atitinka EKO nuostatas;
kovos trukmė 2 min.; 2 min.; 2 min.,
- apsaugos: kojų (baltos spalvos) ir kirkšnies;

Moterų kumite

- svorio kategorijos -50, 50-55, 55-60, 60-65, +65 kg;
- patirtis >= 6 kyu;
- 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) ir kirkšnies;

Jaunių (U18) amžiaus grupė (2003 ir 2004 metų gimimo):
Kata rungtis
Atrankinės kovos – kata pagal burtus: Gekisai Dai, Yantsu, Tsuki no kata;
Ketvirtfinaliai/Pusfinaliai/Finalai – laisvai pasirinkta kata: Gekisai Dai, Gekisai Sho, Yantsu,
Tsuki no kata, Saiha.
Vaikinų kumitė

- svorio kategorijos -60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, +80 kg;
- patirtis >= 6 kyu;
- taisyklės: LKKF patvirtintos taisyklės, kurios atitinka EKO nuostatas
kovos trukmė - 2 min.; 2 min.; 2 min;
- apsaugos: kojų (baltos spalvos), kirkšnies. Naudojant dantų apsaugas, jos privalo būti
baltos spalvos arba permatomos, individualūs šalmai;

Merginų kumitė

- svorio kategorijos -50, 50-55, 55-60, 60-65, +65 kg;
- patirtis >= 7 kyu;
- 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) ir
kirkšnies. Naudojant dantų apsaugas, jos privalo būti baltos spalvos arba permatomos,
individualūs šalmai;

Jaunučių (U16) amžiaus grupė (2005 ir 2006 metų gimimo.):
Kata rungtis
Atrankinės kovos – kata pagal burtus: Pinan 2, 3, 4, 5;
Ketvirtfinaliai/Pusfinaliai/Finalai – laisvai pasirinkta kata: Gekisai Dai, Yantsu, Tsuki no kata.
Berniukų kumitė

- svorio kategorijos -50, 50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, +75 kg;
- patirtis >= 7 kyu;
- taisyklės: LKKF patvirtintos taisyklės, papildomai leidžiant naudoti
HIZA-GERI-CHUDAN smūgį kuris atitinka EKO nuostatas;
kovos trukmė 1,5 min., 1,5 min., 1,5 min.;
- apsaugos: individualūs šalmai, individualios liemenės, kojų ir rankų (baltos spalvos),
kirkšnies;

Mergaičių kumitė

- svorio kategorijos -50, 50-55, 55-60, 60-65, +65 kg;
- patirtis >= 7 kyu;
- taisyklės: LKKF patvirtintos taisyklės, papildomai leidžiant naudoti
HIZA-GERI-CHUDAN smūgį kuris atitinka EKO nuostatas;
kovos trukmė 1,5 min., 1,5 min., 1,5 min.;
- apsaugos: individualūs šalmai, individualios liemenės, kojų ir rankų (baltos spalvos),
kirkšnies;

Kategorijoje susirinkus mažiau nei 8 dalyviai bus kovojama dėl trečios vietos. Visose
amžiaus grupėse ir svorio kategorijose pergalė pagal svorio skirtumą skiriama nebus. 2003 metų gimimo
sportininkai gali dalyvauti tik vienoje amžiaus grupėje.
Kata rungtyse vyrai ir moterys dalyvauja atskirose grupėse. Kategorijoje susirinkus 8 ar
mažiau dalyviams, pirmo rato kata skelbiama iš atrankinių pagal burtus, pusfinalyje ir finale privaloma atlikti
skirtingas kata, prieš pradedant atlikti laisvai pasirinkta kata dalyviai privalo pateikti sekretoriatui atliekamų kata
pavadinimus, atliekant kitą katą, sportininkas(-ė) bus diskvalifikuotas.
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Varžybos bus vykdomos be žiūrovų, laikantis visų reikalavimų susijusių su paskelbtu Nacionaliniu
karantinu.
Į Areną galės patekti tik varžybose dalyvaujantis sportininkai, treneriai, teisėjai ir aptarnaujantis
personalas pagal iš anksto pateiktus sąrašus. Sąraše privaloma nurodyti atvykstančiojo vardą, pavardę,
pareigas ir telefono numerį (Priedas Nr.1).

IV. Finansavimas
Sportininkus finansuoja miesto, rajono sporto skyriai, klubai bei kitos organizacijos.
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. Dalyvių paraiškos
Dalyvius registruoti LKKF informacinėje sistemoje iki gegužės 7 d. Vėliau gautos paraiškos negalios ir
sportininkams nebus leidžiama dalyvauti varžybose.
MANDATINEJE KOMISIJOJE PRIVALOMA PATEIKTI:
● paraišką su gydytojo vizomis arba galiojančia sportininko medicininę pažymą;
● Budo pasus (Budo pasas galioja tik tada kai yra pilnai užpildytas, su fotonuotrauka ir kai yra
einamųjų (2021) metų EKO ženklas).
Nepateikus mandatinei komisijai aukščiau išvardintų dokumentų, sportininkui yra neleidžiama dalyvauti
organizuojamose varžybose.

VI. Organizacinis komitetas
A. Svešnikovas
E. Šilaika
N. Svešnikov

- organizacinio komiteto vadovas 8 698 08099
- varžybų vyr. teisėjas 8 612 67 535
- varžybų vyr. sekretorius 8 618 49720
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LIETUVOS KYOKUSHIN KARATE FEDERACIJA
Dokumento pavadinimas

Sutikimas dalyvauti Lietuvos kiokušin karatė jaunių-jaunučių čempionate
Renginys:
Tipas:
Miestas:
Vieta:
Data:

2021 m. Lietuvos kiokušin karatė jaunių-jaunučių čempionatas
Karatė varžybos
Kėdainiai
Kėdainių arena, J. Basanavičiaus g. 1a
2021 metų gegužės 15-16 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 jauniųjaunučių 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. Aukšto
meistriškumo 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 jaunių-jaunučių 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

