TVIRTINU: V. Poškaitis
Lietuvos kyokushin
karate federacijos
prezidentas

2020 M. LIETUVOS KIOKUŠIN KARATĖ
SUAUGUSIŲJŲ ATVIRAS ČEMPIONATAS
Jonava vasario 8 d., šeštadienis.

NUOSTATAI:
I. Tikslas
Išsiaiškinti pajėgiausius Lietuvos sportininkus.

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

Data: 2020 m. vasario 8 d., šeštadienis;
Vieta: Jonavos Arena, Žeimių g. 17, Jonava;
10:30 – 11:30 val. teisėjų pasitarimas varžybų vietoje;
10:30 – 12:00 val. mandatinė komisija, svėrimai;
11:30 val. Kata rungtis;
13:00 val. varžybų atidarymas;
13:15 val. Kumite rungtis.

III. Dalyvavimo sąlygos, taisyklės, programa
KATA rungtys

Vyrų kumitė

Moterų kumitė

- Atrankinės kovos – kata pagal burtus 1 ratas visiems nepriklausomai nuo
dalyvių skaičiaus: Gekisai Dai, Gekisai Sho, Yantsu, Tsuki no kata, Saiha;
- Ketvirtfinaliai/pusfinaliai/finalai – laisvai pasirinkta kata:
Seipai, Kanku, Seienchin, Sushiho, Garyu.
Komandinė Kata:
1 ratas Yantsu, Tsuki no; kiti ratai Seienchin, Kanku, Sushiho, Garyu.
gimę 2002 metų balandžio 3 d. ir vyresni
- svorio kategorijos (-65, 65-75, 75-85, 85-95, +95 ) kg;
- patirtis >= 6 kyu; (6 kyu pagal trenerio nuožiūrą);
- taisyklės: LKKF patvirtintos taisyklės, kurios atitinka EKO nuostatas;
- kovos laikas - iki ketvirtfinalių - 3min; 2min; 2min.
ketvirtfinalio, pusfinalio ir finalinės kovos - 3min; 2min; 2min; 2min;
pergalė pagal svorio skirtumą skiriamą nebus;
- kirkšnies apsaugos privalomos dėvėti po kimono kelnėmis. Naudojant dantų
apsaugas, jos privalo būti baltos spalvos arba permatomos;
- amžius – gimę nuo 2002 metų vasario 8 d. ir vyresni.
- svorio kategorijos (-50, 50-55, 55-60, 60-65, +65) kg;
- patirtis >= 6 kyu;
- taisyklės: LKKF patvirtintos taisyklės, kurios atitinka EKO nuostatas;
- kovos laikas - iki ketvirtfinalių - 3min; 2min; 2min.
ketvirtfinalio, pusfinalio ir finalinės kovos - 3min; 2min; 2min; 2min;
pergalė pagal svorio skirtumą skiriamą nebus;
- apsaugos: kojų (baltos spalvos), krūtinės (po baltos spalvos marškinėliais) ir
kirkšnies. Apsaugos turi būti patikrintos ir pažymėtos varžybų vyr. teisėjo.
Naudojant dantų apsaugas, jos privalo būti baltos spalvos arba permatomos;
- amžius – gimusios nuo 2002 metų vasario 8 d. ir vyresnės.

Nepriklausomai nuo dalyvių skaičiaus visose rungtyse bus kovojama dėl trečios vietos

Treneris-sekundantas privalo dėvėti sportinę aprangą.
IV. Finansavimas
Sportininkus finansuoja miesto, rajono sporto skyriai, klubai bei kitos organizacijos.
Dalyvio mokestis 20 €.
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 sausio 31 d. Vėliau gautos paraiškos negalios
ir sportininkams nebus leidžiama dalyvauti varžybose.
MANDATINĖJE KOMISIJOJE PRIVALOMA PATEIKTI:
 paraišką su gydytojo vizomis;
 Budo pasus (Budo pasas galioja tik tada kai yra pilnai užpildytas, su fotonuotrauka ir kai
yra einamųjų (2020) metų EKO ženklas).
Nepateikus mandatinei komisijai aukščiau išvardytų dokumentų, sportininkui yra neleidžiama
dalyvauti organizuojamose varžybose.

VI. Organizacinis komitetas
A. Jakštas
A. Milevskij
N. Svešnikov

– org. komiteto vadovas, tel. 8 655 50605;
– varžybų vyr. teisėjas, tel. 8 672 73929;
– varžybų vyr. sekretorius, tel. 8 618 49720.

