Lietuvos Shotokan/WKF karatė
čempionato
nuostatai
Tvirtinu:
LSKF prezidetas
K.Bartkevičius

Tvirtinu:
LKA prezidetas
V.Butnorius

VARŽYBŲ TIKSLAS. Išsiaiškinti stipriausius Shotokan/WKF klubus, sportininkus, sudaryti Lietuvos
rinkines dalyvauti SKDUN, WKC, ESKA, WSKA čempionatuose.
DATA. 2015 m. balandžio 4 d. (šeštadienis) 10 val.
VIETA. „CIDO“ sporto arena. Panevėžys Parko g.12.
RUNGTYS:
KATA:
1.Merginų jaunių A (14-15 m) ir B (16-17m) grupių individuali kata
2.Merginų jaunimo, suaugusių individuali kata (+ 18m.+ B grupės jaunės )
3.Moterų jaunimo ir suaugusiųjų komandinė kata (+ 18 m., +A+ B grupės jaunės)
4.Vaikinų jaunių A (14-15m) ir B (16-17 m ) grupių individuali kata
5.Vaikinų jaunimo, suaugusiųjų individuali kata (+ 18m.+ B grupės jauniai )
6.Vyrų jaunimo ir suaugusiųjų komandinė kata (+ 18 m., +A+B grupės jauniai)
KUMITE SHOTOKAN:
7.Merginų jaunių A (14-15m ) individuali kumite. Absoliuti kategorija
8.Merginų jaunių B (16-17m), A (14-15m ) grupių individuali kumite. Absoliuti kategorija
9.Moterų jaunimo, suaugusiųjų individuali kumite + 18 m. ,B (16-17m). Absoliuti kategorija
10.Vaikinų jaunių A (14-15 m) individuali kumite. Absoliuti kategorija
11.Vaikinų jaunių B (16-17 m) ,A (14-15 m) individuali kumite. Absoliuti kategorija
12.Vyrų jaunimo, suaugusių individuali kumite + 18m. , B (16-17 m) Absoliuti kategorija
13.Vyrų jaunimo, suaugusiųjų komandinė kumite + 18m. (3 + 1)
KUMITE WKF:
14.Merginų jaunučių U16 (14-15m ) individuali kumite. (-54 kg)
15.Merginų jaunučių U16 (14-15m ) individuali kumite. (+54 kg)
16.Merginų jaunių U18 (16-17m ) individuali kumite. (-59 kg)
17.Merginų jaunių U18 (16-17m ) individuali kumite. (+59 kg)
18.Merginų suaugusių U21+ (18+ m ) individuali kumite. Absoliuti kategorija
19.Vaikinų jaunučių U16 (14-15m ) individuali kumite. (-57 kg)
20.Vaikinų jaunučių U16 (14-15m ) individuali kumite. (+57 kg)
21.Vaikinų jaunių U18 (16-17m ) individuali kumite. (-68 kg)
22.Vaikinų jaunių U18 (16-17m ) individuali kumite. (+68 kg)
23.Vyrų suaugusių U21+ (18+ m ) individuali kumite. (-75 kg)
24.Vyrų suaugusių U21+ (18+ m ) individuali kumite. (+75 kg)
Pastaba. Kategorijoje esant mažiau nei 3 dalyviams – ji prijungiama prie kitos kategorijos.

VARŽYBŲ TAISYKLĖS.
KATA: 3 ratai balų sistema:
1 ratas – shintei kata (Heian 1,2,3,4,5+Tekki-1 ) atranka iki 8 dalyvių
2 ratas – sentei kata (Basai-dai, Kanku-dai, Jion, Empi, Hangetsu ) atranka iki 4 dalyvių
3 ratas – tokui kata finalas (iš visų kata) (4 dalyviai)
Komandinė kata 1 ratas (iki 4 kom.) 2 ratas finalai (4 kom.)
KUMITE SHOTOKAN.
Individualios rungtys atranka SHOBU IPPON (2 min. ), finalas SHOBU SANBON (3 min.)
Komandinės rungtys SHOBU IPPON (atranka, finalas – 2 min.)
Apsaugos. Baltos pirštinėlės, dantų kapa, vaikinams –bandažas, merginoms – krūtinės apsauga,.
KUMITE WKF.
WKF taisyklės
Apsaugos. Raudonas ar mėlynas diržas, raudonos, mėlynos spalvos pirštinėlės, kojų apsaugos, pėdos
apsaugos- futai, dantų apsaugą-kapą. Merginoms – krūtinės ir kūno apsaugos. Jaunučiams, jauniams ir
suaugusiems kūno apsaugos. Jaunučiams veido – maskė rekomenduojama, bet neprivaloma.
Vaikinams bandažas rekomenduojamas, bet neprivalomas.
STARTINIS MOKESTIS:
10 € už vieną rungtį.
30 €- komandinė rungtis.
PROTESTAS .Protestas pateikiamas raštu dešimties minučių laikotarpyje sudalyvavus
sportininkui. Protestą gali pateikti oficialus komandos asmuo vyriausiajam varžybų teisėjui. Protesto
kaina – 100 €. Protestas peržiūrimas iškart po pateikimo. Patenkinus protestą, įnašas grąžinamas.
TEISĖJAI. klubas, dalyvaujantis Lietuvos čempionate, deleguoja kvalifikuotus teisėjus.
Nedelegavus teisėjų, taikoma startinio mokesčio priemoka - 20€ . Teisėjai privalo dėvėti LSKF
reikalavimus atitinkančią aprangą. Apie atvykstančius teisėjus prašome informuoti paraiškose.
Teisėjų darbas apmokamas.
FINANSAVIMAS. kelionės, pragyvenimo išlaidos, startinis mokestis komandiruojančių
organizacijų sąskaita. Prizai, salės nuoma, gydytojų, teisėjų darbo apmokėjimas LSKF, LKA ir startinio
mokesčio sąskaita.
DALYVIAI. Čempionate dalyvauja LSKF ir LKA organizacijų klubai. Klubui dalyvių skaičius
neribojamas. Dalyviai gali dalyvauti Shotokan ir WKF rungtyse.
Varžybų organizatoriai, neprisiima jokios atsakomybės už patirtas traumas varžybų metu ir žalos
neatlygina. Klubų vadovams rekomenduojame apdrausti varžybų dalyvius. Klubų vadovai tiesiogiai
atsakingi už sportininkų medicininę kontrolę ir techninį paruošimą .
APDOVANOJIMAI. Kata, kumite SHOTOKAN apdovanojama viena trečia vieta, kumite WKF
vykdomas paguodos turnyras – apdovanojamos dvi trečios vietos. LR čempionai apdovanojami
asmeniniais prizais, medaliais, diplomais, prizininkai – medaliais ir diplomais, treneriai, paruošę
Lietuvos čempionus – asmeniniais prizais.

ORGANIZATORIAI. LSKF, LKA, Panevėžio karatė klubas „Alfa“






ORGANIZACINIS KOMITETAS.
Varžybų vyr. teisėjas Alfonsas Valuntonis, tel. +370 686 55472
Varžybų vyr. sekretorius Rolandas Volkovas, tel. +370 616 73020
LKA prezidentas Vidmantas Butnorius, tel. +370 698 33379.
LSKF prezidentas Kazimieras Bartkevičius, tel. +370 698 25736
PARAIŠKOS: Paraiškos pateikiamos iki 2015 m. balandžio 1 d. , o originali paraiška su gydytojo
viza pateikiama varžybų dieną mandatinei komisijai.
 El.paštu varžybų vyr. teisėjui : a.valuntonis@shotokan.lt tel. +370 686 55472
KOREKCIJOS. Gali būti vykdomos varžybų dieną ( bet nėra pageidaujamos) tik sumokėjus
papildomą korekcijos mokestį , indv. rungtis – 10 € , komandinė – 20 €. Dalyvio išbraukimas iš varžybų
protokolo (dėl ligos, neatvykimo į varžybas ) nelaikoma kaip korekcija , tačiau dalyvio įrašymas į
papildomą/naują rungtį yra skaitoma korekcija.
SVĖRIMAS. Svėrimas ir korekcijos atliekmos sportininkų registracijos metu .

ČEMPIONATO programa:
9 00 – 10 00
9 30 – 10 00
10 00 – 14 00
14 00 – 15 00
15 00 – 15 20
15 20 – 17 00
17 00 – 17 30

sportininkų registracija
teisėjų, komandų vadovų pasitarimas
atrankinės kata ir kumite varžybos
pietų pertrauka
čempionato atidarymas
finalai
nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas

VYR. TEISĖJAS

Alfonsas Valuntonis

Tikimės geros sportinės konkurencijos ir garbingų kovų. Oss!

