
     

2013m./2014m. LIETUVOS KYOKUSHIN KARATE ASMENINĖS 

KOMANDINĖS  VARŽYBOS 

„VILNIAUS MIESTO KARATE LYGA“ 

VILNIUS, 2013 M. RUGSĖJIS-2014 M. BIRŽELIS 

 

 

NUOSTATAI: 

 

I.   TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
  

1. Išsiaiškinti stipriausius ir perspektyviausius Vilniaus miesto kyokushin karate 

sportininkus skirtingose amžiaus grupėse bei klubus, kuriuos jie atstovauja. 

2. Populiarinti kyokushin karate. 

3. Siekti, kad žiniasklaidos priemonės skelbtų kuo daugiau informacijos, susijusios su 

kyokushin karate varžybomis. 

4. Siekti, kad karate lygos varžybos, skirtos Vilniaus miesto pajėgiausių sportininkų 

išaiškinimui, taptų Lietuvos moksleivių čempionato atrankos dalimi. 

5. Vykdant 4 varžybų etapus (spalis/gruodis/kovas/birželis) užtikrinti varžybinio 

mokymosi procesą, kas palengvins dalyvių pasirengimą Lietuvos kyokushin karate 

federacijos organizuojamoms aukštesnio lygio varžyboms.   

    

II.    VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS 

1. Varžybas organizuoja ir vykdo sporto klubai „Budora“ , „Shin“, „Toshi“, 

„Spartanika“:; „IPPON“, „Sakura“, „Kanu“, „Energijos Smūgis“. 

2. Varžybų eigą prižiūri varžybų organizacinė taryba, kurią sudaro  minėtų klubų 

atstovai. 

3. Varžybų organizacinis komitetas: 

a. Donatas Imbras; 

b. Andžėj Milevskij; 

c. Dmitrij Aleksandrov; 

d. Darius Gudauskas. 

 

III.   VARŽYBŲ DALYVIŲ REGISTRAVIMAS 

1. Varžybų dalyviai  individualiai, savarankiškai registruojasi, pasinaudodami 

registracijos sistema, esančia karate lygos internetinėje svetainėje 

www.vilniauskaratelyga.lt. 

2. Registracijos metu dalyvis privalo užpildyti visus privalomus registravimosi 

anketos laukus, tiksliai nurodydamas savo anketinius duomenis, priklausomybę 

klubui, tikslų sportininko svorį (su kimono bei baltomis rankų ir kojų apsaugomis). 

3. Varžybų dalyvių, atstovaujančių vieną klubą, skaičius nėra ribojamas. 

4. Likus 10-čiai dienų iki varžybų dalyvių registracija yra uždaroma. Papildoma 

dalyvių registracija nėra vykdoma.  

5. Po registracijos uždarymo, klubų vadovai ar įgalioti asmenys, per 2 dienas turi 

patikrinti užsiregistravusių klubo narių sąrašus, su teise išbraukti nedalyvaujančius 

asmenis.  

6. Sutikrinti duomenys yra naudojami sudarant varžybų burtus. Likus 3 dienoms iki 

varžybų pradžios Varžybų burtai yra skelbiami karate lygos internetinėje svetainėje 

www.vilniauskaratelyga.lt. 

7. Kiekvienas varžybų dalyvis yra apmokestinamas startiniu mokesčiu (35 Lt), kurį 

sudaro varžybų organizacinis mokestis bei sportininkių sveikatos privalomasis 

draudimas. 

http://www.vilniauskaratelyga.lt/
http://www.vilniauskaratelyga.lt/


8. Startinio mokesčio surinkimas yra užtikrinamas pasinaudojant elektroninės 

bankininkystės sistema (vykdomas atliekant registraciją karate lygos 

elektroniniame puslapyje). Startinis mokestis turi būti nedelsiant sumokamas per el. 

bankininkystės sistemą, kai sportininkas savarankiškai užsiregistruoja tinklalapyje 

www.vilniauskaratelyga.lt.  

9. Jei dėl kokių nors priežasčių užsiregistravęs sportininkas nedalyvauja 

varžybose, starto mokestis nėra grąžinamas; 
 

IV.   VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS, MANDTINĖ KOMISIJA,  

 SVĖRIMAS 
 

1. Vieta: 2013-2014 m. visi Vilniaus karate lygos etapai bus vykdomi Vilniaus 

Litexpo parodų rūmuose, adresu Laisvės per. 5, 4 paviljonas, Vilnius.  

2. Svėrimas: Vykdant dalyvių burtus yra remiamasi registracijos metu pateikta 

informacija apie dalyvio svorį.  

3. Už piktnaudžiavimus viršijant svorį 3 kg (svoris su kimono ir privalomomis 

apsaugomis) klubas bus baudžiamas 50 Lt bauda, o sportininkas bus diskvalifikuo-

jamas;  

4. Mandatinėje komisijoje privaloma pateikti tvarkingą paraišką su gydytojo vizomis, 

tėvų sutikimus. Nepateikus mandatinei komisijai aukščiau išvardintų dokumentų, 

sportininkui yra neleidžiama dalyvauti organizuojamuose varžybose; Varžybų 

dokumentacija yra pateikiama likus 3 dienoms iki varžybų pradžios. 

 

 

V.      VARŽYBŲ TEISĖJAI IR JŲ SKYRIMAS, VARŽYBŲ 

APTARNAUJANTIS PERSONALAS 

 
1. Visose vykdomose varžybose gali teisėjauti tik klubų deleguoti teisėjai; 

2. Kiekvienas varžybose dalyvaujantis klubas privalo deleguoti ne mažiau kaip 4 

teisėjus. 

3. Kiekvienas varžybose dalyvaujantis klubas privalo deleguoti ne mažiau kaip 5 

pagalbinius darbininkus. 

4. Teisėjų bei pagalbinių registracija vykdoma likus 10-čiai dienų iki varžybų 

pradžios. 

5. Registracija yra vykdoma per karate lygos elektroninį puslapį, pildant anketą ir joje 

nurodant teisėjo (vardas, pavardė, gimimo metai, kyu/dan, kurioje varžybų dalyje 

dalyvauja) arba pagalbinio darbininko (vardas, pavardė, kurioje varžybų dalyje 

dalyvauja) duomenis. 

6. Likus 3 dienoms iki varžybų pradžios informacija apie teisėjų bei pagalbinių 

paskirstymą yra skelbiama Vilniaus karate lygos elektroniniame puslapyje. 

7. Teisėjų aprangos kodas: juodos kelnės, tamsiai mėlyni marškiniai, balta peteliškė. 

Pagalbinių aprangos kodas – juodos kelnės, varžybų marškinėliai (bus pateikiami 

pasirašytinai prieš varžybas, po varžybų jie privalo būti grąžinami).   

 

 

 VI.   DALYVIŲ AMŽIAUS GRUPĖS, VARŽYBŲ TAISYKLĖS: 

 
1. Susidarius dideliam varžovų skaičiui organizatoriai pasilieka galimybę skaidyti 

kategorijas (ne daugiau 4 kovų vaikų varžybose iki finalo). Jeigu nesusidarys 

amžiaus grupėse konkurencinis dalyvių skaičius, kategorijos gali būti naikinamos ar 

apjungiamos iš anksto suderinant su klubų vadovais. 

2. Dalyvių grupės: 
A. Amžiaus grupės – nuo 6 metų (2007), patirtis: nuo  8 kyu. Taisyklės: semi-

contact, pilnos apsaugos. Pratęsimai tik nuo pusfinalio. Kovos trukmė – 2 min. 

Pratęsimas – 1 min. 

http://www.vilniauskaratelyga.lt/


B. Amžiaus grupės (patirtis: be kyu, 10 kyu, 9 kyu). semi-contact, pilnos apsaugos. 

Pratęsimai tik nuo pusfinalio. Visi dalyviai bus apdovanojami diplomais. Jei 

sezono eigoje dalyvis pereis iš B kategorijos į A, visos B kategorijoje pasiektos 

pergalės bus perkeltos. Kovos trukmė – 2 min, pratęsimas – 1 min. 

C. Suaugusių grupė. Taisyklės: „knock-down“, kojų smūgiai į galvą semi- contact, 

be pranešimų, šalmai, rankų bei kojų apsaugos. Suaugusių grupės dalyvių kovos 

yra vykdomos pagal LKKF nuostatus.  

i. Kovos laikas A kategorijai: pagrindinis laikas 3 min., pratęsimas 2 min., 

svėrimas, pratęsimas 2 min. Varžybos vykdomos olimpiniu principu. 

Kategorijoje esant 3 kovotojams varžybos vykdomos rato principu. 

ii. Kovos laikas B kategorijai: pagrindinis laikas 2 min., pratęsimas 2 min., 

svėrimas, pratęsimas 2 min.  

3. Kata varžybos organizuojamos olimpiniu principu, teisėjaujant su vėliavėlėmis; 

4. Dalyviai turi dėvėti baltos spalvos medžiagines apsaugas. 

 


