KYOKUSHIN KARATE MOKYKLOS „TOSHI“ TURNYRAS
NUOSTATAI
Varžybų tikslas – patikrinti abiejų kovotojų įgūdžius, pasimokyti vienam iš kito,
geriau susipažinti su teisėjavimu bei varžybų terminologija.
I. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS, SVĖRIMAS
Data ir vieta: 2018-05-20d. (sekmadienis), Žvėryno gimnazija (Žalioji g. 4);
Laikas: 9-8kyu 10 val., 0-10kyu - 13 val;
Registracija: iki gegužės 15d. imtinai užpildant registracijos anketą.

TVARKARAŠTIS:
08:30 – 09:30 organizatorių, pagalbinio personalo, teisėjų susirinkimas; teisėjų seminaras;
parengiamieji darbai;
10:00 – 10:15 Varžybų pradžia 9-8 kyu sportininkams. Paradas, dalyvių rikiavimas, sveikinimo
žodis.
10:15 – 12:30 Kovos ant tatamio pagal paskelbtą amžių bei svorio kategorijas.
12:30 Pirmos varžybų dalies pabaiga.
12:30 – 12:45 pertrauka.
12:45 – 12:55 teisėjų pasitarimas.
13:00 – 13:15 Varžybų pradžia 0-10 kyu sportininkams. Paradas, dalyvių rikiavimas, sveikinimo
žodis.
13:15 – 16:00 Kovos ant tatamio pagal paskelbtą amžių bei svorio kategorijas.
17:00 varžybų pabaiga.



Sudarant dalyvių burtus remiamasi registracijos metu pateikta informacija apie dalyvio svorį.



Už piktnaudžiavimus viršijant svorį nuo 2 kg (svoris su kimono ir privalomomis apsaugomis)
sportininkas diskvalifikuojamas.

II. DALYVAVIMO SĄLYGOS, TAISYKLĖS:
Varžybose organizuojama viena rungtis – kumite.
1. Kumite rungtis skirstoma į dvi kategorijas:


0-10 kyu kategorija. Amžiaus grupės – nuo 6 metų (2012 gimimo), patirtis: be kyu, 10 kyu.



9-8 kyu kategorija. Amžiaus grupės – nuo 6 metų (2012 gimimo), patirtis: 9 kyu, 8 kyu.

2. Dalyviai turi dėvėti baltos spalvos medžiagines kojų bei rankų apsaugas, bandažai dėvimi po
kimono.
Taisyklės: semi-contact, pilnos apsaugos, kovos trukmė 1,5 min., pratęsimas (1 min.).


Kiekvienas sportininkas turės po 1-2 kovas priklausomai nuo dalyvių skaičiaus.



Sportininkai bus skirstomi pagal kategorijas, amžiaus grupes bei svorį.



Sportininkai kovos vienodoje amžiaus grupėje. Jeigu nesusidarys amžiaus grupėse
konkurencinis dalyvių skaičius, kategorijos gali būti apjungiamos.



Sportininkai kovos vienodoje svorio grupėje. Svorio kategorijos kas 3 kg. Jeigu nesusidarys
amžiaus grupėse konkurencinis dalyvių skaičius, kategorijos gali būti apjungiamos.

III. APDOVANOJIMAI
Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais.

TOSHI klubo prezidentas
Darius Gudauskas

