
 

IPPON KLUBO TURNYRAS 

„Kalėdinis IPPON CUP 2019“ 

 

N U O S T A T A I 
 

I. TIKSLAS: 
 

Išsiaiškinti pajėgiausius klubų sportininkus, ugdyti vaikų sportinį meistriškumą bei populiarinti 
kiokušin karate Vilniuje, bei Lietuvoje.  
 

II. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS, MANDATINĖ KOMISIJA, SVĖRIMAS: 
 

Data: 2019-12-15 

Vieta: Jeep Arena (Ozo g. 14 a), Vilnius  

8:30-9:30      Mandatinė komisija ir teisėjų pasitarimas.  
10:00-10:10  Varžybų atidarymas 

10:15-12:30  Kovos  U6, U8, U9, U10, U12 

12:30-12:45  Pertrauka, teisėjų pasitarimas  

13:00-16:00  Kovos  U14, U16, U18  

16:00             Varžybų pabaiga.  
 

III. DALYVAVIMO SĄLYGOS, TAISYKLĖS: 
 

U6 (2013 m. gim.) amžiaus grupė: visi diržai kartu (B kategorija)  
Berniukų svorio kategorijos: ( -20, -25, +25) kg  

Mergaičių svorio kategorijos: (-20, - 25, +25) kg.  

 

U8 (2011-2012 m. gim.) amžiaus grupė: visi diržai kartu (B kategorija) 
Berniukų svorio kategorijos: ( -20, -25, -30, -35 +35) kg  

Mergaičių svorio kategorijos: (-20, - 25, -30, +30) kg.  

 

U9 (2010 m. gim.) amžiaus grupė:  
Berniukų svorio kategorijos: (-25, -30, -35, -40, -45, +45)kg  

Mergaičių svorio kategorijos: (-25, -30, -35, -40 +40) kg.  

 

U10 (2009 m. gim.) amžiaus grupė:  
Berniukų svorio kategorijos: (-25, -30, -35, -40, -45, +45)kg  

Mergaičių svorio kategorijos: (-25, -30, -35, -40, +40) kg.  

 

U12 (2007-2008 m. gim.) amžiaus grupė:  
Berniukų svorio kategorijos: (-30, -35, -40, -45, -50, -55 +55) kg  

Mergaičių svorio kategorijos: (-35, - 40,-45, -50 +50) kg  

 

U14 (2005- 2006 m. gim.) amžiaus grupė:  
Berniukų svorio kategorijos: ( -40, -45,-50,-55,-60, -65 -70, +70) kg  

Mergaičių svorio kategorijos (-45, -50, -55, -60, +60) kg  

 
U16 (2003- 2004 m. gim.) amžiaus grupė: visi diržai kartu (A kategorija) 
Berniukų svorio kategorijos: ( -50, -55, -60, -65, -70, -75, +75) kg  

Mergaičių svorio kategorijos (-50, -55, -60,-65  +65) kg  



U18 (2001-2002)  amžiaus grupė: visi diržai kartu (A kategorija) 
Vaikinų svorio kategorijos: ( -60, -65, -70, -75, +75) kg  

Merginų svorio kategorijos ( -55, -60, -65  +65) kg  

 

Burtai bus paskelbti varžybų dieną: http://ippon.kumitetechnology.com 

Kategorijos esant mažam dalyvių skaičiui, organizatorių nuožiūra gali keistis. 
U6, U8, U9 , U10, U12: 1,5 min+ 1 min( nuo pusfinalio)  

U14, U16: 1,5 min + 1,5 min.  

U18: 2min +2min, +2min.  
 
A Kategorija: 8 kyu ir vyresni diržai 
B Kategorija: 0, 10, 9 KYU 

 

IV. FINANSAVIMAS 
 

Išlaidas susijusias su komandų komandiravimu (kelionė, maitinimas,  
nakvynė ir kt.) apmoka komandiruojanti organizacija.  
Dalyvio mokestis 20 EUR 

Dalyvių paraiškos  
Dalyvius registruoti LKKF informacinėje sistemoje iki gruodžio 10 dienos. 
 

V. MANDATINEI KOMISIJAI PRIVALOMA PATEIKTI: 

 

-tvarkingą paraišką su gydytojo vizomis;  
-vieno iš tėvų (globėjų) sutikimą dalyvauti šiose varžybose.  
Sportininkas neturintis gydytojo leidimo ar tėvų (globėjų) sutikimo dalyvauti varžybose bus 
diskvalifikuotas. Jeigu varžybų dieną sportininko svoris (su sportine apranga ir kojų apsaugomis) 
viršis 2 kg. kategorijos normą, sportininkas taip pat bus diskvalifikuotas. Klubui, kurio sportininkas 
diskvalifikuotas skiriama nuobauda 20 €. 
  

VI. ORGANIZACINIS KOMITETAS 
 

Jevgenij Jurut – org. vadovas, tel. 8 675 80 773, jevgenij.jurut@gmail.com  

Alexander Kochkin – org. vadovas, tel. 8 646 71 129 

Nikita Svešnikov – varžybų sekretorius tel. 8 618 49 720 


