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TVIRTINU:  R. Vitkauskas 

                                                                                  Lietuvos kyokushin 

                                                                                  karate federacijos 

                                                                                 prezidentas 
 

2021 m. Lietuvos kiokušin karatė moksleivių taurės varžybos 

Kėdainiai, spalio 23-24 dienomis 
 

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 ir laikas: 2021 m. spalio 23-24 dienomis 

Kokios amžiaus grupės dalyvaus kurią dieną bus paskelbta pasibaigus dalyvių registracijai. 

 10:00 mandatinė komisija, teisėjų pasitarimas; 

 11:00 varžybų pradžia. 
 

III. Dalyvavimo sąlygos, taisyklės, programa    
 

A. Amžiaus grupės ir patirtis: 

-   U 10 grupė (2011 m. gim.)  

-   U 11 grupė (2010 m. gim.)  

-   U 12 grupė (2009 m. gim.) 

-   U 13 grupė (2008 m. gim.)  

-   U 14 grupė (2007 m. gim.)  

-   U 16 grupė (2005-2006 m. gim.) 

-   U 18 grupė (2003-2004 m. gim.) 

B. patirtis – min. 6 kyu 

 C. Dalyvių skaičius klubams - nedaugiau kaip 2 sportininkai į svorio kategoriją. 

 D. U10-U14 amžiaus grupėse sportininkai burtuose bus paskirstyti pagal atitinkamas 

kvalifikacijas, skirtumas tarp pakopų nedaugiau kaip vienas kyu (6 kyu, 6 kyu – 5 kyu, 5 kyu, 5 

kyu – 4 kyu, 4 kyu, 4 kyu – 3 kyu, 3 kyu,  3 kyu – 2 kyu). 
 

KUMITE RUNGTIS: 
 

Taisyklės: U10 – U16 amžiaus grupėse kovos vykdomos pagal kiokušin karatė vaikų-jaunučių 

taisykles, pilnos  apsaugos, kovos trukmė 1,5 min., pratęsimai tik nuo pusfinalio 1 min.  

U10 - U14 amžiaus grupėse sunkaus svorio kategorijose svorio skirtumas tarp dalyvių 

nedaugiau 5 kg. U18 amžiaus grupėje kovos vykdomos pagal kiokušin karatė pilno kontakto 

taisykles, kojų smūgiai į galvą – tik lengvas prilietimas, kovos trukmė 2 min. 2 min., 1 min.     
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 Apsaugos: individualus šalmai, individualios liemenės, kojų (baltos spalvos), pirštinės ir 

kirkšnies (kirkšnies apsaugos privaloma dėvėti po kimono kelnėmis). U18 amžiaus grupėje 

papildomai privaloma dėvėti kelių apsaugas. Visos apsaugos turi būti asmeninės. Šalmai su veido 

apsauga (grotelės, stiklas). Naudojant klubo kūno ir galvos apsaugas privaloma laikytis higienos 

reikalavimų jas dezinfekuojant po kiekvieno panaudojimo. 

 

U 10 amžiaus grupė: 

 

      Berniukų svorio kategorijos: (-30, -35, -40, -45, +45) kg. 

Mergaičių svorio kategorijos: (-30, -35, -40, +40) kg. - 

 

U 11 amžiaus grupė: 

 

      Berniukų svorio kategorijos: (-30, -35, -40, -45, -50, +50) kg. 

Mergaičių svorio kategorijos: (-35, -40, -45, +45) kg. 

   

U 12 amžiaus grupė: 

 

      Berniukų svorio kategorijos: (-35, -40, -45, -50, -55, -60, +60) kg. 

Mergaičių svorio kategorijos: (-40, -45, -50, -55, +55) kg. 
       

U 13 ir U 14 amžiaus grupės: 

 

      Berniukų svorio kategorijos: (-40, -45, -50, -55, -60, -65, -70, +70) kg. 

      Mergaičių svorio kategorijos (-45, -50, -55, -60, +60) kg. 

 

U 16 amžiaus grupė: 

 

      Berniukų svorio kategorijos (-50, -55, -60, -65, -70, -75, +75) kg. 

      Mergaičių svorio kategorijos (-50, -55, -60, -65, +65) kg. 

       

U 18 amžiaus grupė: 

 

      Vaikinai svorio kategorijos (-60, -65, -70, -75, -80, +80) kg.                        

      Merginos svorio kategorijos (-50, -55, -60, -65, +65) kg. 
     

 

Varžybose negali dalyvauti 2021 metų jaunių ir jaunučių rinktinių nariai. 
  
 

 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 (Priedas Nr.1). 
 

IV. Finansavimas 

 

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

Dalyvio mokestis 15 €. 

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

 

Dalyvius registruoti LKKF informacinėje sistemoje iki spalio 15 d. Vėliau gautos paraiškos negalios ir 

sportininkams nebus leidžiama dalyvauti varžybose. 

Varžybų burtai bus paskelbti spalio 23 ir 24 dieną, atvykus į mandatinę komisiją. Informacija 

apie netvykstančius į varžybas dalyvius galima bus pateikti spalio 23 ir 24 d. iki 09:30 val.  

Laiku neinformavus mandatinę komisiją apie sportininko neatvykimą jis bus laikomas 

dalyvaujančiu. 
MANDATINĖJE KOMISIJOJE PRIVALOMA PATEIKTI: 

 paraišką su gydytojo vizomis arba gydytojo pažymas; 

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

einamųjų (2021) metų EKO ženklas). 

 vieno iš tėvų (globėjų) sutikimą dalyvauti šiose varžybose. 
 

Sportininkas neturintis gydytojo leidimo ar tėvų (globėjų) sutikimo dalyvauti varžybose bus 

diskvalifikuotas. Jeigu varžybų diena sportininko svoris (su sportine apranga ir kojų 

apsaugomis) viršys 2 kg kategorijos normą, sportininkas taip pat bus diskvalifikuotas. Klubui, 

kurio sportininkas diskvalifikuojamas, skiriama nuobaudą 15 €. 

 

VI. Organizacinis komitetas 

 

A. Svešnikovas      - organizacinio komiteto vadovas 8 698 08099 

E. Šilaika                - varžybų vyr. teisėjas 8 612 67535 

N. Svešnikov          - varžybų vyr. sekretorius 8 618 49720 


