
 

  

 

                 TVIRTINU: V.Poškaitis 

                                       Lietuvos Kyokushin  

                                     Karate Federacijos  

                        Prezidentas 

 

2018 m. KIOKUŠIN KARATĖ MOKSLEIVIŲ 

TAURĖS VARŽYBŲ FINALAS  

Kėdainiai lapkričio 11 d., sekmadienis. 
 

NUOSTATAI 

 

I. TIKSLAS: 

 

Išsiaiškinti pajėgiausius Lietuvos kiokušin karatė sportininkus ir klubus 

 

II. Varžybų vieta, laikas, mandatinė, svėrimas, teisėjų seminaras: 

 

1.  Vieta:   „Kėdainių Arena“, J.Basanavičiaus g. 1 a, Kėdainiai;    

2.  Laikas: 2018 m. lapkričio 11 d., sekmadienis; 

 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.) 

 -   U 16 grupė (2003, 2002 m. gim.) 

 -   U 18 grupė (2000, 2001 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  T 

aisyklės: (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, +55) 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 amžiaus grupė: 

      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.). 

 

U 14 amžiaus grupė: 

      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.). 

 

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.,     

      pratęsimas – 1 min. 

 

U 18 amžiaus grupė: 

 

Jaunių kumitė      -    svorio kategorijos (-60,-65,-70,-75,-80,+80) kg.; 

                             -    taisyklės pilnas kontaktas, kojų smūgiai į galvą – tik lengvas 

        prilietimas, su šalmais, kojų ir kirkšnies apsaugomis  

        (2 min.; 2 min.; 1 min.);  

Merginų kumitė    -   svorio kategorijos (-50, -55, -60, -65, +65) kg.; 

                              -   taisyklės pilnas kontaktas, kojų smūgiai į galvą – tik lengvas 

        prilietimas, su šalmais, kojų, krūtinės (nedengiančios   

        pilvą ar jo dalį) ir kirkšnies apsaugomis (2min; 2min; 1min.) 

     
 

Varžybose negali dalyvauti 2018 metų jaunių ir jaunučių rinktinių nariai. 
 



 

 

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             - org. komiteto vadovas, tel. 8 682 34060 

A. Milevskij                - vyr. teisėjas, tel. 8 672 73929 

N. Svešnikov               - varžybų vyr. sekretorius, tel. 8 618 49720 

 

VI. PARAIŠKOS 
 

     Dalyvių paraiškas pateikti per LKKF informacinę sistemą iki lapkričio 5 d. Vėliau gautos 

paraiškos negalios ir dalyviams nebus leidžiama dalyvauti varžybose. 

Varžybų burtai bus pateikti lapkričio 11 diena atvykus į mandatinę komisiją. Informacija 

apie netvykstančius į varžybas dalyvius galima bus pateikti iki lapkričio 11 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. 

 


