
   
LIETUVOS KYOKUSHIN KARATE FEDERACIJA 

       

 

 

TVIRTINU:  V. Poškaitis 

                                                                                  Lietuvos kyokushin 

                                                                                  karate federacijos 

                                                                                 prezidentas 

 

2020 m. Lietuvos kiokušin karatė jaunimo čempionatas 

Kėdainiai, lapkričio 28 d. šeštadienis 
 

NUOSTATAI: 
 

I. Tikslas 
 

Išaiškinti pajėgiausius Lietuvos sportininkus. 
 

II. Varžybų vieta, laikas, mandatinė, teisėjų seminaras 
 

1.  Vieta: „Kėdainių Arena“, J. Basanavičiaus g. 1 a, Kėdainiai;         

2.  Data: 2020 m lapkričio 28 d., šeštadienis; 

3.  Svėrimai nuo 13:00 iki 14:30 val. (pagal atskirą tvarkaraštį); 

4.  Mandatinė komisija, burtų traukimas 14:40 val.; 

5.  Varžybų pradžia 15:00 val. 
 

III. Dalyvavimo sąlygos, taisyklės, programa    
 

 

Jaunimo (U20) amžiaus grupė: 

 

Vyrų kumite - svorio kategorijos: -65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, +90 kg; 

                              - patirtis >= 6 kyu; 

- taisyklės: LKKF  patvirtintos taisyklės, kurios atitinka EKO nuostatas; 

  kovos trukmė 2 min.; 2 min.; 2 min.,       

      - apsaugos: kojų (baltos spalvos) ir kirkšnies; 

 - amžius: 2000, 2001 m. gim., bei 2002 gimę iki lapkričio 28 d.     

 

Moterų kumite      - svorio kategorijos -50, 50-55, 55-60, 60-65, +65 kg; 

 - patirtis >= 6 kyu; 

 - taisyklės: LKKF patvirtintos taisyklės, kurios atitinka EKO nuostatas; 

  kovos trukmė 2 min.; 2 min.; 2 min.,  

      - apsaugos: kojų (baltos spalvos), krūtinės ir kirkšnies; 

 - amžius: 2000, 2001 m. gim., bei 2002 gimusios iki lapkričio 28 d. 
 

 

*Svorio kategorijoje susirinkus mažiau nei 8 dalyviai bus kovojama dėl trečios vietos. 

*Visose svorio kategorijose pergalė pagal svorio skirtumą skiriamą nebus 
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Varžybos bus vykdomos be žiūrovų, laikantis visų reikalavimų susijusių su paskelbtu 

Nacionaliniu karantinu.  

Į Areną galės patekti tik varžybose dalyvaujantis sportininkai, treneriai, teisėjai ir 

aptarnaujantis personalas pagal iš anksto pateiktus sąrašus. Sąraše privaloma nurodyti 

atvykstančiojo vardą, pavardę, pareigas ir telefono numerį (Priedas Nr.1). 
 

IV. Finansavimas 
 

Sportininkus finansuoja miesto, rajono sporto skyriai, klubai bei kitos organizacijos. 

Visi varžybų dalyviai bus apdrausti nuo traumų ir nelaimingų atsitikimų varžybų metu. 

 

V. Dalyvių paraiškos 
 

Dalyvius registruoti LKKF informacinėje sistemoje iki lapkričio 20 d. Vėliau gautos paraiškos 

negalios ir sportininkams nebus leidžiama dalyvauti varžybose. 

 

MANDATINĖJE KOMISIJOJE PRIVALOMA PATEIKTI: 

 paraišką su gydytojo vizomis arba galiojančia sportininko medicininę pažymą; 

 Budo pasus (Budo pasas galioja tik tada kai yra pilnai užpildytas, su fotonuotrauka ir kai yra 

einamųjų (2020) metų EKO ženklas); 

 Papildoma informacija apie varžybų dalyvį (Priedas Nr.2). 

 

Nepateikus mandatinei komisijai aukščiau išvardytų dokumentų, sportininkui yra neleidžiama dalyvauti 

organizuojamose varžybose. 
 

VI. Organizacinis komitetas 
 

A. Svešnikovas      - organizacinio komiteto vadovas 8 698 08099 

A. Milevskij           - varžybų vyr. teisėjas 8 672 73929 

N. Svešnikov          - varžybų vyr. sekretorius 8 618 49720 
 


