TVIRTINU: V.Poškaitis
Lietuvos kyokushin
karate federacijos
prezidentas

2014 M. LIETUVOS KYOKUSHIN KARATE
SUAUGUSIŲJŲ ČEMPIONATAS
Vilnius, vasario 15 d., šeštadienis

NUOSTATAI:
I. Tikslas
Išsiaiškinti pajėgiausius Lietuvos sportininkus.
Lietuvos čempionai užsitikrina teisę dalyvauti 2014 metų Europos čempionate gegužės mėnesi
Baku, Azerbaidžane. Antrasis rinktinės narys bus renkamas iš 2013 metų atitinkamų svorio
kategorijų prizininkų, ankstesnių Lietuvos čempionatų nugalėtojų bei Europos ir Pasaulio
čempionatų prizininkų.

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

Vieta: „Lietuvos Ryto“ Arena, Ozo g. 14, Vilnius.
Data: 2015 m. vasario 15 d., šeštadienis ;
Svėrimas: visi miestai nuo 10.00 iki 10.30 val. varžybų vietoje.
Teisėjų pasitarimas – 09.30 val. varžybų vietoje.
Varžybų pradžia – 11.00 val.
Varžybų viešbutis „Europa City Vilnius” Jasinskio g. 14, Vilnius
Kaina – 50 Lt asmeniui su pusryčiais dviviečiame kambaryje.
Rezervacija el. paštu events@europacity.lt arba tel. 8 5 251 4480.
Rezervacijos kodas – karate čempionatas.

III. Dalyvavimo sąlygos, taisyklės, programa
Vyrų kumite

- svorio kategorijos (-70, -80, -90, +90) kg;
- patirtis >= 6 kyu; (6 kyu pagal trenerio nuožiūrą);
- taisyklės: tarptautinės kyokushin karate WKO ir EKO taisyklės
iki ketvirtfinalių - 3min; 2min; svoris; 2min.;
nuo ketvirtfinalių - 3min; 2min; 2min; svoris; 2min.;
pergalė pagal svorį skiriamą jeigu skirtumas >= 5 kg.,
svorio kategorijoje + 90 kg >= 10 kg;
- kirkšnies apsaugos privalomos dėvėti po kimono kelnėmis
- amžius – gimę 1995 metais ir vyresni.

Moterų kumite

- svorio kategorijos (-55, -65, +65) kg;
- patirtis >= 7 kyu; (7 kyu pagal trenerio nuožiūrą);
- taisyklės: tarptautinės kyokushin karate WKO ir EKO taisyklės
iki pusfinalių - 3min; 2min; svoris; 2min.;
nuo pusfinalių - 3min; 2min; 2min; svoris;2min;
pergalė pagal svorį skiriamą jeigu skirtumas >= 4 kg.,
svorio kategorijoje + 65 kg >= 8 kg;
- apsaugos: kojų (baltos spalvos), krūtinės (po baltos spalvos marškinėliais) ir
kirkšnies. Apsaugos turi būti patikrintos ir pažymėtos varžybų vyr. teisėjo
- amžius – gimusios 1995 metais ir vyresnės.

Treneris-sekundantas privalo dėvėti sportinę aprangą.
IV. Finansavimas
Sportininkus finansuoja miesto, rajono sporto skyriai, klubai bei kitos organizacijos.
Dalyvio mokestis 30 Lt.
Visi varžybų dalyviai bus apdrausti nuo traumų ir nelaimingų atsitikimų varžybų metu.

V.Dalyvių paraiškos
Dalyvius registruoti LKKF informacinėje sistemoje iki vasario 7 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 (2014) metų EKO ženklas).
Nepateikus mandatinei komisijai aukščiau išvardytų dokumentų, sportininkui yra
neleidžiama dalyvauti organizuojamose varžybose.

VI. Organizacinis komitetas
E. Gataveckas
A.Milevskij
V. Milieška
A. Svešnikovas

– org. komiteto vadovas, tel. 8 686 73048;
– vyr. teisėjas, tel. 8 672 73929;
– varžybų vyr. sekretorius, tel. 8 612 63575;
– org. komiteto narys, tel. 8 698 08099.

