
 

 

 

2022 m.  

Atviro Lietuvos Shotokan karatė 

čempionato nuostatai 

 

Tvirtinu: 

LSKF prezidentas 

A.Valuntonis      

  

VARŽYBŲ TIKSLAS. Išiaiškinti stipriausius shotokan karatė sportininkus, sudaryti Lietuvos 
rinkines dalyvauti, ESKA, WSKA, čempionatuose. 

DATA. 2022 m. balandžio 10 d. (sekmadienis) 10 val. 
 

VIETA. „Aukštaitijos“ sporto rūmai. Panevėžys Jakšto g.1. 
 

RUNGTYS:  
KATA: 
 

1. Jaunučiai A (14-15 m) / ( vaikinai, merginos) 

2. Jauniai (16-17 m) / (vaikinai, merginos) / gali dalyvauti ir 14-15 m 

3. Suaugusieji +18 m  / ( vyrai, moterys) / gali dalyvauti ir 16-17 m 

4. Komandinė kata +14 m ( vyrai + moterys + mišri kartu) 
 

KUMITE: 
 

1. Jaunučiai A (14-15 m)  ( vaikinai, merginos) 

2. Jauniai (16-17 m)  (vaikinai, merginos) / gali dalyvauti ir 14-15 m 

3. Jaunimas (18-20 m) ( vyrai, moterys) / gali dalyvauti ir 16-17 m 

4. Suaugusieji +21 m( vyrai, moterys) / gali dalyvauti ir 18-20 m 
 

5. Komandinė vyrų kumite 3 dalyviai: (14-15 m) + (16-17 m) + (18-20 m) 
 
 

Pastaba. Kategorijoje esant mažiau nei 3 dalyviams – ji prijungiama prie kitos kategorijos. 
 

KATA VARŽYBŲ TAISYKLĖS. 
KATA:     3 ratai balų sistema: /sportininkas pats pasirenka kata / 
1 ratas – shitei kata (Heian 1,2,3,4,5+Tekki-1 ) atranka iki 8 dalyvių  
2 ratas – sentei kata (Basai-dai, Kanku-dai, Jion, Empi, Hangetsu ) atranka iki 4 dalyvių 
3 ratas  – tokui kata finalas (iš visų kata) (4 dalyviai) 

Jaunučių grupėje 2, 3 rate kata renkasi iš viso kata sąrašo 
                Komandinė kata 1 ratas (iki 4 kom.) 2 ratas finalai (4 kom.) 
KUMITE SHOTOKAN. 

Individualios rungtys atranka SHOBU IPPON (2 min. ), finalas SHOBU SANBON (3 min.) 
Komandinės rungtys SHOBU IPPON (atranka, finalas – 2 min.) 

Apsaugos. Baltos pirštinėlės, dantų kapa, vaikinams –bandažas, merginoms – krūtinės apsauga. 
 

STARTINIS MOKESTIS:  
25 € už vieną rungtį, 45 € už dvi rungtis, 60 € už tris rungtis, 45 €- komandinė rungtis. 
 

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.  
 

TEISĖJAI. klubas, dalyvaujantis Lietuvos čempionate,  deleguoja kvalifikuotus  teisėjus.  
Teisėjai privalo dėvėti LSKF reikalavimus atitinkančią aprangą. Apie atvykstančius teisėjus prašome  
informuoti paraiškose.  

 



 
FINANSAVIMAS. kelionės, pragyvenimo išlaidos, startinis mokestis komandiruojančių 

organizacijų sąskaita. Prizai, salės nuoma, gydytojų, teisėjų darbo apmokėjimas LSKF ir startinio 
mokesčio sąskaita. 

 

DALYVIAI. Čempionate gali dalyvauti visi Lietuvos klubai. 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 . 
 

COVID-19 PROTOKOLAS.  Visų varžybų metu dėvimos veido kaukės, išskyrus kovų metu ant 
tatamio.  
 

APDOVANOJIMAI. Individualiose rungtyse - dvi trečios vietos, komandinėse – 1 trečia vieta.  
Čempionai apdovanojami asmeniniais prizais, medaliais, diplomais, prizininkai – medaliais ir diplomais. 
 

ORGANIZATORIAI.  LSKF, Panevėžio karatė klubas „Alfa“ 
 

ORGANIZACINIS KOMITETAS. 

 LSKF prezidentas Alfonsas Valuntonis, tel. +370 686 55472 

 Varžybų vyr. teisėjas Dainius Libnickas, tel. +370 610 64512  

 Varžybų mandatinė komisija - Kazimieras Bartkevičius, tel. +370 698 25736  
 

PARAIŠKOS: Paraiškos  pateikiamos  iki 2022 m. balandžio 6 d. Originali paraiška, gydytojo 
pažymos ir nepilnamečių sportininkų tėvų sutikimai pateikiami varžybų dieną mandatinei komisijai. 

 El.paštu : a.valuntonis@yahoo.com  tel. +370 686 55472 
 

 

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. 
 

„OLIMPINIŲ VILČIŲ“ TURNYRAS 
 

VARŽYBŲ TIKSLAS. Išaiškinti gabiausius, perspektyviausius jaunuosius sportininkus. 
 

AMŽIAUS GRUPĖ: Jaunučiai B (12-13 m)  mergaitės ir berniukai 
 

RUNGTYS: Kata, kumite pagal čempionato jaunučių A grupės reikalavimus 
 

APDOVANOJIMAI. Kata, kumite - dvi trečios vietos. Apdovanojami medaliais, diplomais. 
 

STARTINIS MOKESTIS: 20 € už vieną rungtį 
 

 

ČEMPIONATO programa /preliminari/: 
9 00   – 10 00 sportininkų registracija, mandatinė 
930    – 9 50 teisėjų, komandų vadovų pasitarimas 
10 00 – 11 30 Kata, kumite jaunučiai B (12-13 m) „ Olimpinių vilčių“ turnyras, apdovanojimas 
11 30 – 13 00  Kata, kumite jaunučiai A(14-15 m), apdovanojimai 
13 00 – 15 30  Kata, kumite jauniai (16-17 m), apdovanojimai 
15 30 – 17 00  Kata, kumite jaunimas, suaugusieji (>18 m), apdovanojimai 
    
*P.S. programa bus patikslinta po paraiškų pateikimo ir naujų sąlygų dėl Covid-19 pandemijos 

valdymo priemonių pasikeitimo. 
 

 

Tikimės geros sportinės konkurencijos ir garbingų kovų. Oss! 

mailto:a.valuntonis@yahoo.com

