
IPPON KLUBO ORGANIZUOJAMAS TURNYRAS
IPPON CUP 2021

N U O S T A T A I

I. TIKSLAS:

Išsiaiškinti pajėgiausius klubų sportininkus, ugdyti vaikų sportinį meistriškumą bei populiarinti kiokušin 
karate Vilniuje, bei Lietuvoje. Skatinti jaunimą sportuoti, sveikai praleistį laisvalaikį ir pramogaut 
kartu su karatė.

II. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS, MANDATINĖ KOMISIJA, SVĖRIMAS:

Data: 2021.09.26
Vieta: Jeep Arena (Ozo g. 14 a), Vilnius 
8:30-9:30      Mandatinė komisija ir teisėjų pasitarimas. 
10:00-10:10  Varžybų atidarymas
10:15-12:30  Kovos  U6, U8, U9, U10, U12
12:30-12:45  Pertrauka, teisėjų pasitarimas 
13:00-16:30  Kovos  U14, U16, U18,   U22
16:30            Varžybų pabaiga. 

PS: tvarkaraštis ir paskirstymas pagal tatamius bus patikslintas likus dviem dienom iki varžybų

III DALYVAVIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

Registracija bus stabdoma susirinkus 600 dalyvių.
Dalyviai: nuo 10 KYU

U7 (2014 m. gim.) amžiaus grupė: visi diržai kartu (B kategorija)
Berniukų svorio kategorijos: ( -20, -25, -30, -35 +35) kg 
Mergaičių svorio kategorijos: (-20, - 25, -30, +30) kg. 

U8 (2013 m. gim.) amžiaus grupė: visi diržai kartu (B kategorija)
Berniukų svorio kategorijos: ( -20, -25, -30, -35 +35) kg 
Mergaičių svorio kategorijos: (-20, - 25, -30, +30) kg. 

U9 (2012 m. gim.) amžiaus grupė:
Berniukų svorio kategorijos: (-25, -30, -35, -40, -45, +45)kg 
Mergaičių svorio kategorijos: (-25, -30, -35, -40 +40) kg. 

U10 (2011 m. gim.) amžiaus grupė: 
Berniukų svorio kategorijos: (-25, -30, -35, -40, -45, +45)kg 
Mergaičių svorio kategorijos: (-25, -30, -35, -40, +40) kg. 

U12 (2009-2010 m. gim.) amžiaus grupė: 
Berniukų svorio kategorijos: (-30, -35, -40, -45, -50, -55 +55) kg 
Mergaičių svorio kategorijos: (-35, - 40,-45, -50 +50) kg 

U14 (2007- 2008 m. gim.) amžiaus grupė: 
Berniukų svorio kategorijos: ( -40, -45,-50,-55,-60, -65 -70, +70) kg 
Mergaičių svorio kategorijos (-45, -50, -55, -60, +60) kg 

U16 (2005- 2006 m. gim.) amžiaus grupė: visi diržai kartu (A kategorija), pagal galimybę bus bandoma 
atskirti į A ir B kategorijas
Berniukų svorio kategorijos: ( -50, -55, -60, -65, -70, -75, +75) kg 



Mergaičių svorio kategorijos (-50, -55, -60,-65  +65) kg

U18 (2003-2004)  amžiaus grupė: visi diržai kartu (A kategorija), pagal galimybę bus bandoma atskirti į 
A ir B kategorijas
Vaikinų svorio kategorijos: ( -60, -65, -70, -75, +75) kg 
Merginų svorio kategorijos ( -55, -60, -65  +65) kg 

U22 (1999-2002 m. gim.) visi diržai kartu (A kategorija)
Vaikinų ir merginų burtai bus sudaromi pagal panašų svorį.

Burtai bus paskelbti varžybų dieną: http://  lkkf  .kumitetechnology.com
Kategorijos esant mažam dalyvių skaičiui, organizatorių nuožiūra gali keistis, jungtis prie kitų amžiaus 
grupių.

U6, U8, U9 , U10, U12: 1,5 min+ 1 min(  nuo finalų  ) 
U14, U16: 1,5 min + 1,5 min. 
U18,   U22  : 2min +2min, +2min. 

A Kategorija:   7   kyu ir vyresni dir  žai
B Kategorija:    10, 9,   8   KYU

IV. VARŽYBŲ NUTARYMAS IR VALDYMAS

1.  Visose patalpose privaloma nešioti burną ir nosį dengiančias medicinines kaukes ir laikytis saugaus 1-2 m.
atstumo. Kaukes galima nusiimti tik darant apšilimą ir prieš pat kovą atėjus prie tatamio.

2. Visas sportininis inventorius dezinfikuojamas prieš kiekvieną kovą. Sportininkai turi dalyvauti varžybose 
su savo šalmų, šalmus galima bus įsigyti varžybų metų.

3. Visi renginio dalyviai, kurie nesilaikys varžybų organizatorių ar apsaugos darbuotojų nurodymų bus 
šalinami iš varžybų.

4. Varžybos bus vykdomos be žiūrovų, Vieną nepilnametį sportininką į varžybas gali lydėti tik vienas 
atsakingas asmuo. Į patalpas galės patekti tik varžybose dalyvaujantis sportininkai, lydinis asmenis, 
treneriai, teisėjai ir aptarnaujantis personalas pagal iš anksto pateiktus sąrašus. Sąraše privaloma nurodyti

5. Visiems įeinantiems į varžybų patalpas bus matuojama temperatura.

V. FINANSAVIMAS, PARAIŠKOS

Išlaidas susijusias su komandų komandiravimu (nario mokėstis, kelionė, maitinimas, 
nakvynė ir kt.) apmoka komandiruojanti organizacija. 

Mažesni klubai turi deleduoti: 1-3 teisėjus
Didesni klubai turi deleguoti: Nuo 4 teisėjų ir bent 1-2 referius.

Dalyvių paraiškos 
Dalyvius registruoti LKKF informacinėje sistemoje iki rugsėjo  18 dienos.

VI. MANDATINEI KOMISIJAI PRIVALOMA PATEIKTI:

-tvarkingą paraišką su gydytojo vizomis; 
-vieno iš tėvų (globėjų) sutikimą dalyvauti šiose varžybose, anketą su papildomą informaciją. 
Sportininkas neturintis gydytojo leidimo ar tėvų (globėjų) sutikimo dalyvauti varžybose bus diskvalifikuotas. Jeigu 
varžybų dieną sportininko svoris (su sportine apranga ir kojų apsaugomis) viršis 2 kg. kategorijos normą, 
sportininkas taip pat bus diskvalifikuotas. Klubui, kurio sportininkas diskvalifikuotas skiriama nuobauda 20 €.
 

VII. ORGANIZACINIS KOMITETAS

Jevgenij Jurut – org. vadovas, tel. 8 675 80 773, jevgenij.jurut@gmail.com 
Nikita Svešnikov – varžybų sekretorius tel. 8 618 49 720


