
 

  

 

                 TVIRTINU: V.Poškaitis 

                                       Lietuvos Kyokushin  

                                     Karate Federacijos  

                        Prezidentas 

 

2015 m. KIOKUŠIN KARATĖ MOKSLEIVIŲ 

TAURĖS VARŢYBŲ FINALAS  

Kėdainiai lapkričio 21 d., šeštadienis. 
 

NUOSTATAI 

 

I. TIKSLAS: 

 

Išsiaiškinti pajėgiausius Lietuvos kiokušin karatė sportininkus ir klubus 

 

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

 

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

2.  Laikas: 2015 m. lapkričio 21 d., šeštadienis; 

 mandatinė komisija ir teisėjų pasitarimas – 09.00 

 varţybų pradţia – 10.00 

  

III. DALYVAVIMO SĄLYGOS, TAISYKLĖS: 
 

A. Amžiaus grupės : 

-   9 – 10 m. grupė (2005 m. gim.) 

- 10 – 11 m. grupė (2004 m. gim.) 

- 11 – 12 m. grupė (2003 m. gim.) 

- 12 – 13 m. grupė (2002 m. gim.) 

 - 13 – 14 m. grupė (2001 m. gim.) 

 - 14 – 16 m. grupė (1999, 2000 m. gim.) 

 - jaunių amžiaus grupė (1997, 1998 m. gim.) 

B. patirtis - min. 7 kyu. 

C.  Dalyvių skaičius klubams - nedaugiau kaip 2 ţm. į svorio kategoriją. 

 

 



 
KUMITE: 

 

9 -10 m. 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.). 

 

10 -11 m. 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.). 

 

11 – 12 m. amžiaus grupė: 

      Berniukų ir mergaičių 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.).                                      

 

12 – 13 ir 13 – 14 m. amţiaus 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.). 

 

14 – 16 m. 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. 

 

Jaunių kumitė      -    svorio kategorijos (-55, -60, -65, -70, -75, +75 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 (-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.) 
     

Varţybose negali dalyvauti 2015 metų jaunių ir jaunučių rinktinės nariai. 
 

IV. FINANSAVIMAS 
 

Dalyvio mokestis 10 €.  

Visi varžybų dalyviai bus apdrausti nuo traumų ir nelaimingų atsitikimų varžybų metu. 
 

V. ORGANIZACINIS KOMITETAS 
 

V. Rudelis             - org. komiteto vadovas, tel. 8 682 34060 

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

V. Milieška                 - varžybų sekretorius, tel. 8 612 63575 



 

VI. PARAIŠKOS 
 

     Dalyvių paraiškas pateikti per LKKF informacinę sistemą iki lapkričio 18 d. Vėliau 

gautos paraiškos negalios ir dalyviams nebus leidţiama dalyvauti varţybose. 

Varţybų burtai bus pateikti lapkričio 19 diena visiems klubams, kuriose jau bus nurodytas 

tatamio numeris ir kovos numeris. 

 

MANDATINĖJE KOMISIJOJE PRIVALOMA PATEIKTI: 

 tvarkingą paraišką su gydytojo vizomis; 

 Budo pasus (Budo pasas galioja tik tada kai yra pilnai uţpildytas, su nuotrauka ir kai yra 

einamųjų (2015 ) metų EKO ţenklas); 

 vieno iš tėvų (globėjų) sutikimą dalyvauti šiose varţybose. 

 

Jeigu varţybų diena sportininko svoris (su sportine apranga ir kojų apsaugomis) viršis 

norma daugiau nei 2 kg, sportininkas bus diskvalifikuotas ir klubui skiriama baudą 10 €. 

 

Nepateikus mandatinei komisijai aukščiau išvardytų dokumentų, sportininkui yra 

neleidţiama dalyvauti organizuojamose varţybose, o klubui skiriama bauda 10 €. 

 


