Lietuvos karatė federacija
WKF

Lietuvos karatė čempionato
nuostatai
Tvirtinu:
LKF prezidentas
Romas Vitkauskas
VARŽYBŲ TIKSLAS. Išsiaiškinti stipriausius sportinio (WKF) karatė klubus, sportininkus, sudaryti
Lietuvos rinkines dalyvauti 2017 m. Nordic ir Europos čempionate.
DATA. 2017 m. kovo 26 d. (sekmadienis) 10 val.
VIETA. „Cido“ sporto arena / Parko g.12, Panevėžys
RUNGTYS:
KUMITE:
1. Moterų +18 m.
2. Vyrų +18 m.

-50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg, +68 kg
-60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg

Pastaba. Kategorijoje esant mažiau nei 3 dalyviams – ji prijungiama prie kitos kategorijos.
SVARBU. Gali būti registruojamas ir jaunesnis dalyvis, bet 2017-04-07 datai turi būti sukakę 18 m.
VARŽYBŲ TAISYKLĖS.
KUMITE: WKF oficialios taisyklės (WKF competition rules 9.0 apply)
APSAUGOS Raudonas ar mėlynas diržas, raudonos, mėlynos spalvos pirštinėlės, kojų apsaugos,
pėdos apsaugos- futai, dantų apsaugą-kapą. Merginoms – krūtinės ir kūno apsaugos, vaikinams kūno
apsaugos, bandažai (pagal WKF taisyklių reglamentą ).
STARTINIS MOKESTIS:
20 € už vieną rungtį.
DALYVIAI. Čempionate dalyvauja sportininkai atstovaujantys bet kuriuos oficialius Lietuvos
karatė klubus. Klubui dalyvių skaičius neribojamas.
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 .
MANDATINĖ KOMISIJA. Svėrimas ir korekcijos atliekmos sportininkų registracijos metu.
Komisijos pirmininkas Kazimieras Bartkevičius.
SALĖS PARUOŠIMAS. Varžybos vykdomos ant dviejų WKF standartus atitinkančių tatami 8x8,
aprūpinti tablo, invetoriumi, sekretoriato teisėjais, gydytojais.
Atsakingas už paruošimą Alfonsas Valuntonis.

TEISĖJAI. Teisėjauja Latvijos ( penki) teisėjai, turintis WKF teisėjų licencijas, bei penki Lietuvos
teisėjai.
Varžybų vyr. teisėjas Alfonsas Valuntonis.
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.
FINANSAVIMAS. kelionės, pragyvenimo išlaidos, startinis mokestis komandiruojančių
organizacijų sąskaita. Prizai, salės nuoma, gydytojų, teisėjų maitinimas - startinio mokesčio ir LKF
sąskaita.
APDOVANOJIMAI. Kumite vykdomas paguodos turnyras – apdovanojamos dvi trečios vietos.
Prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais.







ORGANIZACINIS KOMITETAS.
Varžybų vyr. teisėjas Alfonsas Valuntonis, tel. +370 686 55472
LKA prezidentas Vidmantas Butnorius, tel. +370 698 33379.
LSKF prezidentas Kazimieras Bartkevičius, tel. +370 698 25736
LKKF prezidentas Vidmantas Poškaitis, tel. + 370 670 88 888
JKA LKA prezidentas Romualdas Montvidas, tel. +370 698 35 630
PARAIŠKOS: Paraiškos pateikiamos iki 2017 m. kovo 23 d. , o originali paraiška su gydytojo
viza pateikiama varžybų dieną mandatinei komisijai.
 El.paštu varžybų vyr. sekretoriui : a.valuntonis@shotokan.lt tel. +370 686 55472
 Dalyvis registruojamas amžiaus grupėje pagal Nordic čempionato datą 2017-04-07
KOREKCIJOS. Gali būti vykdomos varžybų dieną ( bet nėra pageidaujamos) tik sumokėjus
papildomą korekcijos mokestį – 10 € , Dalyvio išbraukimas iš varžybų protokolo (dėl ligos, neatvykimo
į varžybas ) nelaikoma kaip korekcija , tačiau dalyvio įrašymas į papildomą/naują rungtį yra skaitoma
korekcija.
ČEMPIONATO programa: Kartu bus vykdomas ir Lietuvos SHOTOKAN karatė čempionatas
9 00 – 10 00
9 30 – 10 00
10 00 – 11 00
11 00 – 13 00
13 00 – 14 00
14 00 – 17 00
17 00 – 17 30

sportininkų registracija
teisėjų, komandų vadovų pasitarimas
SHOTOKAN kata varžybos
WKF kumite varžybos
SHOTOKAN kumite varžybos
pietų pertrauka
SHOTOKAN kumite varžybos
nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas
*Varžybų programa bus patikslinta po paraiškų pateikimo

