XIII BALTIJOS ŠALIŲ
KARATĖ ČEMPIONATAS
Tikslas
Stiprinti tautų draugystę, populiarinti sportinį karatė, išaiškinti stipriausius
karatekas.
Šiais metais „XIII-asis Baltijos Šalių karatė čempionatas 2013“ įgaus naują pagreitį,
karatekos šešiose aikštelėse galės parodyti visą savo meistriškumą. Čempionate
pakviesti dalyvauti, propaguojantys sportinį karatė, stipriausi Azerbaidžano,
Baltarusijos, Estijos, Gruzijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Ukrainos ir Lietuvos
karatekos. Kviečiame išbandyti savo jėgas XIII-ajame Baltijos Šalių karatė
čempionate 2013.

Taisyklės
WKF – World Karate Federation (liet. Pasaulio karatė federacija)

Organizatorius
Lietuvos karatė asociacija

Data
2013 m. kovo 23 d.

Vieta
ŠIAULIŲ ARENA
Jono Jablonskio g. 16, Šiauliai, Lietuva
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Individuali KATA rungtis
Vaikinai:
 14-15 metų
 16 metų ir vyresni

Merginos:
 14-15 metų
 16 metų ir vyresnės

Individuali KUMITE rungtis
Vaikinai:
 14-15 metų

-52, -57, +57 kg

 16-17 metų

-61, -68, +68 kg

 18 metų ir vyresni – absoliuti kategorija. Kovojama dėl piniginio prizo!
Kategorija, kurioje nėra keturių dalyvių, jungiama su kita kategorija.

Merginos:
 14-15 metų
 16-17 metų

-54, +54 kg
-57, +57 kg

 18 metų ir vyresnės – absoliuti kategorija.
Kategorija, kurioje nėra keturių dalyvių, jungiama su kita kategorija.

Startinis mokestis
70 Lt – vienoje rungtyje
105 Lt – dviejose rungtyse

Apdovanojimai
I-osios vietos laimėtojai apdovanojami taurėmis, medaliais ir diplomais.
II-osios ir III-iosios (kumite rungtyje dvi) vietų laimėtojai – medaliai ir diplomai.
I-osios vietos laimėtojas vyrų kumite rungtyje (18 metų ir vyresni - absoliuti
kategorija) apdovanojamas piniginiu prizu - 300 eurų.
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Pastabos
Sportininkams privalomos: kapos, raudonos ir mėlynos pirštinėlės, krūtinės
ląstos apsaugos, raudoni ir mėlyni diržai, raudonos ir mėlynos kojų apsaugos
(futai). Varžybų dalyviai privalo pasirūpinti savo sveikatos draudimu.
LKA - čempionato organizatoriai, neprisiima jokios atsakomybės už patirtas
traumas varžybų metu ir žalos neatlygina.

Paraiškos
Paraiškos priimamos iki 2013 m. kovo 19 d.
Paraiškas siųsti el. paštu: vbutnorius@gmail.com

Registracija
Čempionato dalyvių registracija ir svėrimas vyks:
2013-03-22 nuo 19:00 val. iki 21:00 val.
Adresas: Šiaulių arena, Jono Jablonskio g. 16, Šiauliai.
Atvykus varžybų dieną korekcijos nedaromos.

Vyr. teisėjas
Vidmantas Butnorius, tel. +370 698 33 379

Varžybų sekretorius
Rolandas Volkovas, tel. +370 616 73 020

Teisėjai
Kiekvienas klubas čempionate skiria po vieną teisėją. Paraiškoje būtina nurodyti
teisėjo vardą, pavardę ir klubą. Visi teisėjai pagal LKA nuostatus gauna vienkartinį
maitinimą ir atlygį už teisėjavimą.
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Varžybų programa
09:00 – 09:30 Teisėjų pasitarimas
10:00 – 12:00 Kata varžybos
12:00 – 12:30 Pietų pertrauka
12:30 – 13:00 Varžybų atidarymas
13:00 – 19:00 Kumite varžybos
19:00 – 19:30 Nugalėtojų apdovanojimas, čempionato uždarymas

Apgyvendinimas
Vienos žvaigždutės viešbutis „Salduvė“
Adresas: K. Donelaičio g. 70, Šiauliai
Tel. +370 41 553593, el. paštas: salduve.viesb@gmail.com
Trijų žvaigždučių viešbutis „Šiauliai“
Adresas: Draugystės pr. 25, Šiauliai
Tel. +370 41 437333, el. paštas: hotelsiauliai@gmail.com
Keturių žvaigždučių viešbutis „Tomas“
Adresas: Tilžės g. 63A, Šiauliai (šalia Šiaulių arenos)
Tel. +370 41 415150, el. paštas: info@hoteltomas.lt

Asociacijos prezidentas

Vidmantas Butnorius

