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XVII-asis tarptautinis Shotokan/WKF 

karatė turnyras „TIGRO KELIAS“ 
 

Nuostatai 

Varžybų tikslas: populiarinti Shotokan stilių ir WKF sportinį karatė, įtraukti vaikus, jaunius,  

jaunimą  į varžybinę veiklą, išaiškinti geriausias karatekas. 

Varžybų vieta: Lietuvos kriminalinės policijos biuro sporto salė, Griunvaldo g. 16 Kaunas 

Data: 2021 m. lapkričio mėn. 6 d. (šeštadienis) 

Renginio organizatorius: Kauno karatė klubas „Samurajus“, Partizanų g. 14, Kaunas 50211, 

www.samurajus.lt, įm. k. 193142685, Swedbank LT397300010002262364, tel.: 8 698 25736 

Pagrindinis partneris: Lietuvos Shotokan Karatė Federacija, S. Raštikio g. 3 Kaunas 50144, 

www.shotokan.lt, info@shotokan.lt, įm. k. 190727192, Swedbank LT277300010002246513, 

tel: 8 686 55472  

Partneriai: Kauno m. savivaldybė - programa „Iniciatyvos Kaunui“, Kauno karatė klubas „DAO“ 

Varžybų taisyklės: ESKA ir WKF.  

Kata: atranka, vėliavėlių sistema, finalai Tokui kata (balai). Apdovanojama viena trečia vieta. 

Kumite: Shobu sanbon, WKF kumite iki 6 taškų skirtumo. Apdovanojamos dvi trečios vietos. 

Teisėjai: dalyvaujantys turnyre klubai deleguoja teisėjus pagal dalyvių skaičių (6 dal. –

1 teisėjas, 12 dal. – 2 teisėjai). Nedelegavus teisėjų, skiriama 10 € startinio mokesčio priemoka. 

Teisėjų skaičius nurodomas paraiškose.  Teisėjai gauna maistpinigius pagal LRV nustatytas normas. 

Dalyviai, dalyvavimo sąlygos: privalomos apsaugos: kapos, Shotokan baltos, WKF raudonos, 

mėlynos pirštinėlės, kojų apsaugos; vaikinams – bandažai, merginoms – krūtinės ląstos apsaugos. 

Dalyviai privalo turėti sveikatos medicinines pažymas, budo pasus. Renginio organizatoriai, neprisiima 

atsakomybės už varžybų metu patirtas traumas, žalos neatlygina ir rekomenduoja apsidrausti.  

Paraiškos: pirminės pateikiamos iki 2021 m. lapkričio 2 d.  originalai  varžybų dieną.  Paraiškų 

formos yra svetainėje www.shotokan.lt. Paraiškas siųsti: samurajus@shotokan.lt  

Dėmesio: paraiškų korekcijos  įmanomos tik sumokėjus 8 € korekcijos mokestį. Dalyvio 

išbraukimas iš paraiškos nėra korekcija. 

Starto mokestis: viena rungtis kata arba kumite – 20 €, dvi rungtys – 35 €, trys rungtys – 50 €,  

Finansavimas: kelionės, pragyvenimo išlaidos, startinis mokestis – komandiruojančios 

organizacijos sąskaita. Prizai, salės nuoma, gydytojų, teisėjų darbo apmokėjimas vykdomas  Kauno 

m. savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ ir Kauno karatė klubo „Samurajus“ lėšomis. 

Varžybų programa: 

9:15 –   9:45 val. teisėjų, vadovų pasitarimas. 

10:00 – 14:30 val. 6 - 7 m., 8 - 9 m., 10 - 11 m. Shotokan kata, kumite atranka ir finalai. 

10:00 – 14:30 val. U14 (12 – 13 m.)  WKF kumite – atranka, paguoda ir finalai. 

14:00 – 15:00 val. pietų pertrauka 

15:00 – 19:00 val. 12-13 m., 14-15 m., 16-17 m. Shotokan kata, kumite atranka ir finalai.  

15:00 – 19:00 val. U10 (8 – 9 m.) ir U12 (10 – 11 m.) WKF kumite – atranka, paguoda ir finalai 

http://www.shotokan.lt/
mailto:samurajus@shotokan.lt
http://www.kaunas.lt/
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Vaikinų varžybų rungtys ir kategorijos 

Amžius Kiu Shotokan Kata Shotokan kumite WKF kumite 

6 – 7 m. Visi kiu Taikyoku-1, 2 Shobu Ippon (1 min.) – 

8 m. 
10-9 kiu Taikyoku-1, 2, Heian-1 Shobu Ippon (1 min.) 

U10 (8 – 9 m.) 

–28 kg, –32 kg, +32 kg 

8> kiu Taikyoku-1, Heian-1, 2 Shobu Ippon (1 min.) 

9 m. 
9-8 kiu Taikyoku-1, Heian-1, 2 Shobu Ippon (1,5 min.) 

7> kiu Heian-1, 2, 3, 4 Shobu Ippon (1,5 min.) 

10 m. 
9-8 kiu Taikyoku-1, Heian-1, 2 Shobu Ippon (1,5 min.) 

U12 (10 – 11 m.) 

–30 kg, –35 kg, –42 kg, +42 kg 

7> kiu Heian-1, 2, 3, 4 Shobu Ippon (1,5 min.) 

11 m. 
9-8 kiu Taikyoku-1, Heian-1, 2 Shobu Ippon (1,5 min.) 

7> kiu Heian-1, 2, 3, 4  Shobu Ippon (1,5 min.) 

12 – 13 m. 
9-8kiu Taikyoku- 1,Heian-1,2 Shobu Ippon (1,5 min.) U14 (12 – 13 m.) 

–40 kg, –45 kg, –52 kg, +52 kg  7>kiu Heian-1, 2, 3, 4 Shobu Ippon (1,5 min.) 

14 – 15 m. 
9-7 kiu Taikyoku-1, Heian-1, 2,3 Shobu Ippon (2 min.) 

– 
6 > kiu Heian-1, 2, 3, 4, 5 Shobu Ippon (2 min.) 

16 – 17 m. 
9-7 kiu Taikyoku-1, Heian-1, 2, 3 Shobu Ippon (2 min.) 

– 
6> kiu Heian-1, 2, 3, 4, 5 Shobu Ippon (2 min.) 

 

Merginų varžybų rungtys ir kategorijos 

Amžius Kiu Shotokan Kata Shotokan kumite WKF kumite 

6 – 7 m. Visi kiu Taikyoku-1, 2 Shobu Ippon (1 min.) – 

8 – 9 m. 
10-9 kiu Taikyoku-1, 2, Heian-1 Shobu Ippon (1 min.) U10 (8 – 9 m.) 

–30 kg, +30 kg 8> kiu Taikyoku-1, Heian-1, 2 Shobu Ippon (1 min.) 

10 – 11 m. 
9-8 kiu Taikyoku-1, Heian-1, 2 Shobu Ippon (1,5 min.) U12 (10 – 11 m.) 

–35 kg, +35 kg 7> kiu Heian-1, 2, 3, 4 Shobu Ippon (1,5 min.) 

12 – 13 m. 
9-8 kiu Taikyoku-1, Heian-1,2 Shobu Ippon (1,5 min.) U14 (12 – 13 m.) 

–45 kg, +45 kg 7>kiu Heian-1, 2, 3, 4 Shobu Ippon (1,5 min.) 

14 – 15 m. 
9-7 kiu Taikyoku-1, Heian-1, 2,3 Shobu Ippon (2 min.) 

– 
6> kiu Heian-1, 2, 3, 4, 5 Shobu Ippon (2 min.) 

16 – 17 m. 
9-7 kiu Taikyoku-1, Heian-1, 2, 3 Shobu Ippon (2 min.) 

– 
6> kiu Heian-1, 2, 3, 4, 5 Shobu Ippon (2 min.) 

Pastabos: 

• Kata rungtyje gali dalyvauti ir WKF sportininkai. Atranka pagal vėliavėlių sistemą iš 

privalomų kata sąrašo. Finalai laisvas (Tokui) kata pagal balų sistemą 

• Shotokan kumite gali dalyvauti WKF sportininkai, apdovanojamos dvi trečiosios vietos. 

Shotokan kumite finalai vyksta Shobu Nippon. 

• WKF kumite rungtyse gali dalyvauti Shotokan sportininkai. Kovos trukmė 1,5 min arba iki 

6 taškų skirtumo. Esant poreikiui, WKF sportininkų kontrolinis svėrimas gali būti 

vykdomas prieš rungties pradžią. 

• Rungtyje esant mažiau negu 4 dalyviams, jie jungiami prie artimiausios amžiaus grupės 

arba kategorijos. 

Apdovanojimai: rungčių nugalėtojai apdovanojami asmeniniais prizais, medaliais, diplomais, 

prizininkai medaliais ir diplomais. Apdovanojimai vykdomi varžybų eigoje, pasibaigus rungčiai. 

COVID-19 informacija: Į patalpas įleidžiami tik galimybių pasą pateikę asmenys, išskyrus 

nepilnamečius iki 16 m. Patalpose privaloma dėvėti burną ir nosį dengenčias med. kaukes, laikytis 

saugaus 1–2 m atstumo. Kaukes galima nusiimti darant apšilimą ir prieš pat kovą atėjus prie tatamio. 

Varžybos vykdomos be žiūrovų, o nepilnametį gali lydėti vienas asmuo, turintis galimybių pasą. 

 

Varžybų vyr. teisėjas A. Valuntonis 5 Dan              Varžybų vyr. sekretorius G. Pačiuipis 3 Dan 
 

Iki susitikimo varžybose. Oss !!! 


