Lietuvos karatė asociacija

XIX-ASIS BALTIJOS ŠALIŲ
ATVIRAS KARATĖ ČEMPIONATAS
DATA
2019 m. sausio 19 d.

VIETA
Gardino gatvė 8, Šiauliai

ORGANIZATORIUS
Lietuvos karatė asociacija

TAISYKLĖS
Vaikų grupėse WKF taisyklės su galimais organizatorių pakeitimais. Olimpinė sistema (su pilnais
pratempimais).

KATA
U10, U12, U14 grupėse WKF taisyklės su galimais organizatorių pakeitimais.
U10 (8 – 9 metų) - galima kartoti.
U12 (10 – 11 metų) - galima kartoti kas antrą kartą.
U14 (12 – 13 metų) - galima kartoti kas trečią kartą.
U16, U18, suaugusieji – WKF taisyklės

KUMITE
U10, U12, U14 grupėse WKF taisyklės su galimais organizatorių pakeitimais.
U10 – kovos trukmė 1 min. iki 6 taškų skirtumo.
U12, U-14 - kovos trukmė 1,5 min. iki 6 taškų skirtumo.
U16, U18, suaugusieji – WKF taisyklės.

KATEGORIJOS
KATA MOTERYS: U10 (8-9 m), U12 (10-11 m), U14 (12-13 m), U16 (14-15 m), 16 m +
KATA VYRAI: U10 (8-9 m), U12 (10-11 m), U14 (12-13 m), U16 (14-15 m), U18 (16-17), U18+
Pastaba: sportininkas papildomai gali dalyvauti vyresnėje kategorijoje.
INDIVIDUALI KUMITE
Amžius

Vyrai

Moterys

U10 (8-9 m.)

-27, -35, +35 kg

-30, +30 kg.

U12 ( 10-11 m.)

-30, - 35, -42, +42 kg

-35, -40, +40 kg.

U14 (12-13 m.)

-40 - 45, – 52, +52 kg

- 42, -47, +47 kg.

U16 (14–15 m.)

-52, -57, -63, - 70, +70 kg. Open

- 47, -54, +54 kg.

U18 (16-17 m.)

-55, -61, -68, -76, +76 kg. Open

- 53, -59, +59 kg.

Seniors

-75, -84, +84 kg. Open

- 61, +61 kg.
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Pastaba: sportininkas papildomai gali dalyvauti vyresnėje amžiaus grupėje savo svorio
kategorijoje. Komandos vadovas arba treneris prisiima atsakomybę dėl sportininko dalyvavimo konkrečioje amžiaus kategorijoje arba vyresnėje amžiaus kategorijoje ir dėl sportininko pasiruošimo šioms varžyboms.
KOMANDINĖ KUMITE
VYRAI

Suaugusieji 18+ m. 3+1 dalyviai

VYRAI

Jaunimas U18 16-17 m. 3+1 dalyviai

VYRAI

Jauniai U16 14-15 m. 3+1 dalyviai

VYRAI

Vaikai U14 12-13 m. 3+1 dalyviai

VYRAI

Vaikai U12 10-11 m. 3+1 dalyviai

MOTERYS

3 dalyvės iš skirtingų kategorijų U10 – U12 – U14

MOTERYS

3 dalyvės iš skirtingų kategorijų U16 – U18 – U18+

APDOVANOJIMAI
Nugalėtojai apdovanojami taurėmis, medaliais, prizininkai medaliais.
Kata ir kumite dvi trečios vietos. Komandinės rungties nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais ir komandine taure. Pagal užimtas pirmas vietas klubas apdovanojamas
Baltijos taure.
APSAUGOS
KUMITE kategorijose U10, U12, U14 - sportininkams neprivalomos kūno apsaugos, sportininkės mergaitės gali dalyvauti ir be krūtinės apsaugų.
Kategorijose U16, U18, U18+ sportininkams privalomos kūno apsaugos, sportininkėms
merginoms/ moterims privalomos ir krūtinės apsaugos.
Varžybų dalyviai privalo pasirūpinti savo sveikatos draudimu.
LKA – čempionato organizatoriai, neprisiima jokios atsakomybės už patirtas traumas varžybų metu ir žalos neatlygina.
PROTESTAS
Protestas pateikiamas raštu dešimties minučių laikotarpyje sudalyvavus sportininkui.
Protestą gali pateikti oficialus komandos asmuo vyriausiam varžybų teisėjui. Protesto
kaina - 100 eurų. Protestas peržiūrimas per 30 min. po pateikimo.
STARTINIS MOKESTIS
Viena rungtis - 25 eurų.
Dvi rungtys - 40 eurų.
Trys rungtys - 50 eurų.
Komandinė rungtis - 45 eurai.
PARAIŠKOS
Paraiškos priimamos iki 2019 m. sausio 16 d.
Paraiškas siųsti el. paštu: karatelithuania@gmail.com.

2

REGISTRACIJA IR SVĖRIMAS
Čempionato dalyvių registracija ir svėrimas vyks:
2019.01.18 nuo 18.30 val. iki 20:00 val., Gardino g. 8
2019.01.19 nuo 08:00 val. iki 09:30 val., Gardino g. 8
Maksimalus svorio viršijimas galimas 200 g.
TEISĖJAI
Kviečiami kvalifikuoti teisėjai ir referiai. Būtina registracija iki sausio 17 d.
el. paštu: vbutnorius@gmail.com.
WKF ir EKF referiams - 100 Eurų + apgyvendinimas.
Teisėjams su nacionaline kategorija A – 50 Eurų.
Kitiems teisėjams atlygis - remiantis LKA nuostatais.
VARŽYBŲ PROGRAMA
08:00 – 09:30 Mandatinė, komandų registracija.
09:30 – 10:00 Teisėjų pasitarimas.
10:00 – 12:00 KATA varžybos.
12:15 – 20:00 KUMITE varžybos.
20:00 – 20:45 Nugalėtojų apdovanojimas, čempionato uždarymas.

VARŽYBŲ rengėjai:
Asociacijos PRezidentas ir Vyriausias teisėjas
Vidmantas Butnorius, tel. +370 698 33 379.
Čempionato ORGANIZACINIO KOMITETO VADOVAS
Egidijus Daknys, tel. +370 611 38210.

GENERALINIS Varžybų sekretorius
Rolandas Volkovas, tel. +370 61673020.

ORGANIZACINIO KOMITETO koordinatorius
Artūras Gerikas, phone +370 611 32 668.

Lietuvos karatė asociacijos prezidentas
Vidmantas Butnorius.
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