
 

 

VKL iššūkis 2020 

TAISYKLĖS 

Kiekvienas sportininkas, norintis dalyvauti virtualiose varžybose VILNIAUS KARATE LYGOS IŠŠŪKIS 2020 

privalo elektroniniu paštu vilniauskaratelyga@gmail.com atsiųsti ne ilgesnį, nei 1 min. trukmės video įrašą, 

kuriame aiškiai matytųsi atliekami pratimai ir užduotys.  

1. Siunčiant video įrašą el. paštu vilniauskaratelyga@gmail.com privalote nurodyti sportininko 

duomenis: vardą, pavardę, gimimo metus, kyu, klubą, kuriame sportuoja sportininkas ir el. pašto 

adresą, kuriuo pageidaujate kontaktuoti su VMKKF.  

2. Pratimų atlikimo trukmė 1 min., per ją nenutraukiant filmavimo turi būti užfiksuotos 4 užduotys, 

kiekvienai skiriant po 15 sek. bendro laiko.  

3. Tikslas - kiekvieno pratimo metu atlikti maksimalų pakartojimų skaičių, išlaikant techniką ir 

surašytus reikalavimus (žiūrėti DEMO video). 

4. Varžybos bus vykdomos ir video įrašai verinami nuo banadžio 13d. iki gegužės 17d. Rezultatų 

lentelė ir nugalėtojai bus skelbiami gegužės 18-22d. 

Pratimai: 

- Atsispaudimai: daromi tiesia nugara, laikant alkūnes prie šonų, neliečiant kitomis kūno dalimis grindų, 

atremti kumščiai arba delnai pagal pasirinkimą, kas kartą paliečiant grindis smakru. 

- Atsilenkimai: pėdos atremtos į grindis, rankos ant pečių, atsisėdus kas kartą alkūnėmis būtina paliesti 

kelius. 

- Pritūpimai su šuoliukais: kas kartą delnu liečiant grindis ir iškeliant rankas virš galvos šuolio metu. Šuolio 

metu abi kojos turi pakilti virš žemės. 

- Smūgiavimas Mawashi Geri Jodan (smūgis koja į galvą): iš kovinės stovėsenos, prieš naują smūgį keičiant 

kojas. Smūgis turi būti atliekamas smūgiuotojo galvos lygyje, t.y. iškeliant pėdą iki savo galvos aukščio, 

išlaikant kojos kampą (žr. DEMO video). 

Vertinimo tvarka ir kriterijai: 

- pratimo atlikimo technika vertinama pagal aukščiau pateiktą aprašą; 

- įtakos vertinimui turi atliktų pakartojimų skaičius - maksimalus galimas per 15 sek.; 

- įvertinamos sportininko pastangos, atliekant pratimą; 

- kiekvienos rungties balai bus mažinami neįvykdant aukščiau pateiktų kriterijų; 

- maksimalus balų skaičius - 100 balų. 

- vertinimus atliks atsitiktine tvarka įrašą gavęs teisėjas, kuris būtinai bus iš kito klubo ir kuris surašys visas 

balų skyrimo ar neskyrimo priežastis. Komentarus sportininkas gaus į nurodytą el. paštą. 

Apdovanojimai 

Geriausi sportininkai bus renkami pagal gimimo metus ir rungsis visi tik savo bendraamžių grupėse. Tad 

siunčiant įrašą privaloma nurodytį sportininko  vardą, pavardę, gimimo metus, kyu, klubą ir el. pašto 

adresą, kuriuo pageidaujate kontaktuoti su VMKKF.  

 Konkursas bus vertinamas balais už kiekvieną rungtį skiriant po 25 balus. 
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Savo amžiaus grupėje esantys sportininkai ir jų rezultatai matysis bendros įskaitos lentelėje ir konkurso 

pabaigoje geriausi kiekvienos grupės atletai bus apdovanoti vertingais prizais, dėl kurių susisieksime 

asmeniškai ir sutarsime patogiausią prizo perdavimo būdą.  

Diskvalifikacija 

-VKL iššūkyje nedalyvauja video įrašai, kurie bus atsiųsti ne į nurodytą el. pašto adresą ir po nurodytos VKL 

iššūkio vykdymo datos ; 

-VKL iššūkyje nedalyvauja sumontuoti ir iškarpyti video (siunčiamas filmukas turi būti vientisas). 

-VKL iššūkyje nedalyvauja video, kurių trukmė bus ilgesnė nei 1 min., o pratimai atliekami nesilaikant 15 sek. 

intervalo. 

Privatumas ir duomenų apsauga: 

Konkurse dalyvaujančio asmens tėvai (globėjai) ir sportininkas sutinka, kad video medžiaga, siekiant 

konkurso skaidrumo ir aiškumo gali būti patalpinta Vilniaus miesto kyokushin karate federacijos tinklalapyje 

www.vilniauskaratelyga.lt ar soc. tinklo „Facebook“ paskyroje 

https://www.facebook.com/vilniauskaratelyga , taip pat vardas, pavardė ir kiti reikalingi duomenys bus 

patalpinti viešai prieinamoje konkurso rezultatų lentelėje, savo amžiaus grupės nugalėtojų vardai ir 

pavardės bus skelbiami VMKKF tinklalapyje ir soc. tinklo paskyroje.  

VMKKF įsipareigoja filmuotą medžiagą naudoti tik su konkurso sąžiningu vykdymu susijusiais tikslais.  

Siųsdami medžiagą konkursui jūs sutinkate nurodytu el. pašto adresu gauti su konkursu susijusią 

informaciją. 
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