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SAMURAJAUS KELIAS 2019 APRAŠAS 

 

I. KAS TAI? 

 

a. Tai varžybos, kuriose vaikai konkuruos nestandartinėse rungtyse. 

 

b. Tai taiklumo, greičio bei jėgos patikrinimas. 

 

c. Mažųjų sportininkų įtraukimas į Karate Kyokushin kelią. 

 

 

II. VARŽYBŲ DALYVIŲ REGISTRAVIMAS 

a. Registracija vyksta nuo kovo 5 iki kovo 28 dienos imtinai 

b. Registracijos metu pateikiamas tėvų sutikimas, nurodomas dalyvio vardas, pavardė, 

gimimo metai, kyu, svoris (varžybų dieną su apatiniu trikotažu) 

c. Dalyvio mokestis 20 eur 

III. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS 

o TVARKARAŠTIS: 

▪ 08:30 – 09:45 organizatorių, pagalbinio personalo, parengiamieji darbai; 

▪ 10:00 – 10:15  Paradas, sveikinimo žodis. Samurajaus kelio 2019 pradžia 

▪ 10:15 – 13:15 Kovos ant aštuonių tatamių, pagal paskelbtą amžių, rungtis bei 

svorio kategorijas. 

▪ 18:00 varžybų pabaiga. 

Tvarkaraštis yra preliminarus ir artėjant renginiui gali keistis. 

 

o VIETA 

▪ Lengvosios atletikos maniežas  

 

 

  



 

IV. Rungtys: 

a. Kovos su kardais  

Trukmė: 1 min arba iki 20 taškų.  

Kardo pametimas = pralaimėjimas 

Taškai skiriami už pataikymą į: šalmą, rankas, kojas bei už dūrį į pilvą. 

Kovoja visi su visais rato principu. 

 

b. Sumo (imtynių) 

Trukmė 1 min arba iki 5 išėjimų už ribos arba 3 priešininko pargriovimų. 

Kovoja visi su visais rato principu 

c. Bėgimas 

Atstumas 100 metrų. Bėga visi kategorijos dalyviai. 

 

 

 

Dalyvių amžiaus ir svorio kategorijos: 

U 6 amžiaus grupė: 

• Vaikinų svorio kategorijos: -15, -20, -25, -30, -35, -40, +40 

• Merginų svorio kategorijos: -15, -20, -25, -30, -35, +35 

U 7 amžiaus grupė: 

• Vaikinų svorio kategorijos: -20, -25, -30, -35, -40, -45, +45. 

• Merginų svorio kategorijos: -20, -25, -30, -35, -40, +40. 

U 8 amžiaus grupė: 

• Vaikinų svorio kategorijos: -20, -25, -30, -35, -40, -45, +45. 

• Merginų svorio kategorijos: -20, -25, -30, -35, -40, +40. 

U 10 amžiaus grupė: 

• Berniukų svorio kategorijos: -25, -30, -35, -40, -45, +45 kg.  

• Mergaičių svorio kategorijos: : -25, -30, - 35, -40, +40 kg.  

U 12 amžiaus grupė: 

• Berniukų svorio kategorijos: -30, -35, -40, -45, -50, -55, +55 kg.  

• Mergaičių svorio kategorijos: - 35, -40, -45, -50, +50 kg.  

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 

Jaunimo amžiaus grupė: 

• Vyrų svorio kategorijos -65, -70, -75, -80, -85, +85 kg  



• Moterų svorio kategorijos -55, -60, -65, +65 kg 

Suaugusiųjų amžiaus grupė: 

• Vyrų svorio kategorijos: -70, -80, -90, +90.  

• Moterų svorio kategorijos: -60, +60. 

 

Senjorų vyrų kumite: 

• Vyrų svorio kategorijos: -80,+80.  

 

Pastaba: Kategorijose bus ne daugiau 5 dalyvių. Kovos varžybų metu vyks rato principu (visi su visais) 

Jeigu nesusidarys amžiaus grupėse konkurencinis dalyvių skaičius, kategorijos gali būti naikinamos ar 

apjungiamos iš anksto suderinant su klubų vadovais. 

 

KATEGORIJA GIMIMO METAI 

U6 2013 metų gimimo ir jaunesni 

U7 2012 metų gimimo  

U8 2011 metų gimimo 

U10 2009, 2010 metų gimimo 

U12 2007, 2008 metų gimimo 

U14 2005, 2006 metų gimimo 

U16 2003, 2004 metų gimimo 

Jaunimo amžiaus grupė 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 metų 

gimimo 

Suaugusiųjų amžiaus grupė 1996 metų gimimo ir vyresni 

Senjorų vyrų kumite 1984 metų gimimo ir vyresni 

 

V. APDOVANOJIMAI 

Visi varžybų dalyviai bus apdovanojami diplomais ir prizais 

 


