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BALTIJOS ŠALIŲ
KARATĖ ČEMPIONATAS
2015 m. sausio 24 d.

Gardino g. 8
Šiauliai, Lietuva

Organizatorius

www.wkf.lt

Data
2015 m. sausio 24 d.
Vieta
Gardino g. 8, Šiauliai, Lietuva
„Šiaulių teniso mokykla“
WGS koordinatės: 55.9171, 23.2671

Taisyklės
Suaugusiųjų grupėse – WKF taisyklės.
Vaikų grupėse – WKF taisyklės su galimais organizatorių pakeitimais.
Organizatorius
Lietuvos karatė asociacija

Rungtys
Amžius

KATA

KUMITE

Vaikai
Mergaitės U10 (8-9 m.)
Berniukai U10 (8-9 m.)
Mergaitės U12 ( 10-11 m.)
Berniukai U12 ( 10-11 m.)
Mergaitės U14 (12-13 m.)
Berniukai U14 (12-13 m.)

Galima kartoti.
Galima kartoti.
Galima kartoti kas antrą kartą.
Galima kartoti kas antrą kartą.
Galima kartoti kas trečią kartą.
Galima kartoti kas trečią kartą.

Absoliuti kategorija
-30, +30 kg
-35, +35 kg
-35, -42, +42 kg
-45, +45 kg
-45, -52, +52 kg

Kadetai
Merginos U16 (14-15 m.)
Vaikinai U16 (14-15 m.)

WKF taisyklės
WKF taisyklės

-54, +54 kg
-63, -70, +70 kg

Jauniai
Merginos U18 (16-17 m.)
Vaikinai
U18 (16-17 m.)

WKF taisyklės
WKF taisyklės

-59, +59 kg
-68, -76, +76 kg

Suaugusieji
Moterys
Vyrai

U18+
U18+

WKF taisyklės
WKF taisyklės

Absoliuti kategorija
Absoliuti kategorija

Startinis mokestis
15 eurų – vienoje rungtyje
Sąskaitos
Norint gauti sąskaitą faktūrą čempionato dieną, reikalingas išankstinis apmokėjimas iki
2015 m. sausio 20 d., a.s. LT 587044060000011373, AB SEB bankas.
Apdovanojimai
I-osios vietos laimėtojai apdovanojami taurėmis, medaliais ir diplomais.
II-osios ir III-iosios (kumite rungtyje dvi) vietų laimėtojai – medaliais ir diplomais.
I-osios vietos laimėtojas vyrų kumite rungtyje (U18+ metų – absoliuti kategorija)
apdovanojamas piniginiu prizu – 200 eurų.
Už komandinę pergalę klubas apdovanojamas Baltijos taure.
Taškai skaičiuojami tik tarp klubų, o ne tarp federacijų.
Rezultatų vertinimas: 1 v. - 5 tšk., 2 v. - 3 tšk., 3 v. - 2 tšk., 4 v. - 1 tšk.

Apsaugos
Apsaugos turi būti tokios, kaip numatyta WKF taisyklėse.
Kadetams, jauniams ir suaugusiems privalomos kūno apsaugos.
Kadetams veido apsaugos neprivalomos, bet rekomenduojamos.
Protestas
Protestas pateikiamas raštu dešimties minučių laikotarpyje sudalyvavus sportininkui.
Protestą gali pateikti oficialus komandos asmuo vyriausiajam varžybų teisėjui.
Protesto kaina – 100 eurų. Protestas peržiūrimas per 30 min. po pateikimo.
Dalyvių sveikata ir atsakomybė
Varžybų dalyviai privalo pasirūpinti savo sveikatos draudimu.
LKA – čempionato organizatorius, neprisiima jokios atsakomybės už patirtas traumas
varžybų metu ir žalos neatlygina.
Paraiškos
Paraiškos priimamos iki 2015-01-20, el. paštu: karatelithuania@gmail.com
Organizatorių valdyba
Organizatorių valdybos vadovas Egidijus Daknys, tel. +370 611 38 210.
Vyriausiasis teisėjas Vidmantas Butnorius, tel. +370 698 33 379.
Varžybų sekretorius Rolandas Volkovas, tel. +370 616 73 020.
Registracija
Čempionato dalyvių registracija ir svėrimas vyks:
2015-01-23 nuo 18:00 val. iki 20:00 val. Gardino g. 8, Šiauliai, Lietuva.
Atvykus varžybų dieną korekcijos nedaromos.
Teisėjai
Iš visų šalių yra kviečiami teisėjai. Visi teisėjai pagal LKA nuostatus gaus vienkartinį
maitinimą ir atlygį už teisėjavimą. Paraiškoje būtina nurodyti teisėjo vardą, pavardę ir klubą.
Vizos
Šalims, kurioms reikalingos vizos, kreiptis į LKA prezidentą Vidmantą Butnorių.
El. paštas: vbutnorius@gmail.com arba tel. +370 698 33 379.

Varžybų programa
08:30 – 09:30 Mandatinė, komandų registracija
09:30 – 10:00 Teisėjų pasitarimas
10:00 – 12:00 KATA varžybos
12:00 – 13:00 Pietų pertrauka
13:00 – 13:15 Varžybų atidarymas
13:15 – 19:00 KUMITE varžybos
19:00 – 19:45 Nugalėtojų apdovanojimas, čempionato uždarymas
Apgyvendinimas
Viešbutis „Vaivorykštė“
Adresas: Gytarių g. 25, Šiauliai
Tel. +370 685 63 163, +370 41 51 10 15
El. paštas: vaivorykstehotel@gmail.com
www.hotel.vaivorykste.com
Viešbutis „Šiauliai“
Adresas: Draugystės pr. 25, Šiauliai
Tel. +370 41 43 73 33
El. paštas: info@hotelsiauliai.lt
www.hotelsiauliai.lt

Lietuvos karatė asociacijos
prezidentas

Vidmantas Butnorius, 7 Dan

