


XII-asis Baltijos Šalių karatė 
čempionatas 2012

Tikslas           
Stiprinti tautų draugystę, populiarinti sportinį karatė, išaiškinti 
stipriausius karatekas.

Taisyklės  WKF
          
Organizatorius 
Lietuvos karatė asociacija.  

Data  
2012 m. kovo 17 d.

Vieta   
Šiaulių arena, Jono Jablonskio g. 16, Šiauliai.

Tai įspūdingas 100 metrų skersmens statinys, kurio keturi aukštai iš 
penkių yra padengti žėrinčiu holografiniu stiklu, traukia akį iš tolo. 
Arena kaip vientisas kompleksinis statinys įdomus ir išskirtinis. 
Pastatas funkcionalus, modernus ir visiškai kitoks nei įprasta matyti 
tokio tipo pastatus. Čia XII-asis Baltijos Šalių karatė čempionatas 
2012 įgaus naują pagreitį, karatekos  penkiose aikštelėse galės 
parodyti visą savo meistriškumą.



Individuali Kata rungtis
10-13  metų    berniukai ( I-me rate Bazinė Kata: Heianai, Pinanai, 
Gekisai 1-2, II-me rate Shitei, sekančiuose ratuose- Tokui Kata)
14-15  metų    berniukai (WKF taisyklės)
16 metų  ir vyresni    vaikinai (WKF taisyklės)
Kategorija kurioje nėra keturių dalyvių, sujungiama su kita 
kategorija

10-13  metų    mergaitės ( I-me rate Bazinė Kata: Heianai, Pinanai, 
Gekisai 1-2, II-me rate Shitei, sekančiuose ratuose- Tokui Kata)
14-15  metų    mergaitės (WKF taisyklės)     
16 ir vyresni   merginos (WKF taisyklės)
Kategorija kurioje nėra keturių dalyvių, sujungiama su kita 
kategorija

Individuali Kumite rungtis 

Vaikinai
10-11 metų              -35; +35  (1.5 min. 6 IPPON)  
12-13 metų              -45; -50; +50  (1.5 min. 6 IPPON)                               
14-15 metų              -52; -57; -63; +63 (2 min. 6 IPPON)  
16-17 metų              -61; -68; -76; +76  (2 min. 6 IPPON)  
18 metų  ir vyresni  absoliuti kategorija, kovojama dėl piniginio 
prizo (3 min. 8 IPPON)
Kategorija kurioje nėra keturių dalyvių, sujungiama su kita 
kategorija

Merginos
10-13 metų              -40; +40   (1,5 min. 6 IPPON). 
14-15 metų               -54;  +54   (2 min. 6 IPPON).
16-17 metų               -57;  +57   (2 min. 6 IPPON)
16 metų ir vyresnės absoliuti kategorija (2 min. 8 IPPON)
Kategorija kurioje nėra keturių dalyvių, sujungiama su kita 
kategorija

           



Startinis mokestis   

70 Lt - dalyvavimas vienoje rungtyje, 120 Lt - dviejose rungtyse, 
140 Lt - trijose rungtyse.
                                   

Apdovanojimai  

I-os vietos laimėtojai apdovanojami taurėmis, medaliais, diplomais, 
II-os ir dvi III-os vietos (tik  kumite rungties) laimėtojai- medaliais, 
diplomais.

Pastabos 

Sportininkams privalomos: dantų apsaugos, WKF pirštinėlės,  
krūtinės ląstos apsaugos (merginoms), raudoni ir mėlyni diržai. 
14 metų ir vyresniems WKF kojų apsaugos. Varžybų dalyviai privalo 
pasirūpinti savo sveikatos draudimu. LKA – varžybų organizatoriai, 
neprisiima jokios atsakomybės už patirtas traumas varžybų metu ir 
žalos neatlygina.

Klubams, kurie išstato čempionate teisėjus sportininkams startinis 
mokestis: 50 Lt  dalyvaujant  vienoje rungtyje, 85 Lt – dviejose 
rungtyse, 105 Lt – trijose rungtyse.

 

Nauja 
18+  Absoliuti kategorija 
I v. – 200 Eurų,  II v.-100 Eurų,  III v. - 50 Eurų.

Komandinė Baltijos šalių karatė čempionato taurė
Taurė  įteikiama komandai surinkusiai daugiausiai taškų. 
I - vieta 5 taškai, II -  vieta 3 taškai, III – vieta 1 taškas.



Paraiškos
Paraiškos priimamos iki 2012m. kovo 14 d. elektroninio 
registravimo būdu. 
El. p. vbutnorius@gmail.com. Telefonas pasiteiravimui 8 698 33 379.

Registracija
Čempionato dalyvių registracija, svėrimas 2012-03-16 nuo 
18.00 iki 21.00 val. viešbutyje „ŠIAULIAI“ adresu: Draugystės 
prospektas 25, Šiauliai. Atvykus varžybų dieną korekcijos 
nedaromos

Varžybų vyr. teisėjas V. Butnorius, tel. 8 698 33 379
Varžybų sekretorius R. Volkovas, tel. 8 616 73 020

Teisėjai
Kiekvienas klubas čempionate skiria po vieną teisėją. Paraiškoje 
būtina   nurodyti teisėjo vardą, pavardę ir klubą. Visi teisėjai pagal 
LKA nuostatus gauna vienkartinį maitinimą ir atlygį už teisėjavimą.

Varžybų programa
09.00 - 09.30   Teisėjų pasitarimas
10.00 - 12.00   Kata varžybos
12.00 - 13.00   Pietų pertrauka
13.00 - 13.30   Varžybų atidarymas
13.30 - 19.00   Kumite varžybos
19.00 – 19.30   Nugalėtojų apdovanojimas, čempionato uždarymas

Apgyvendinimas
Dėl apgyvendinimo kreiptis į Zenoną Budraitį. 
El. p.  karatesaule@gmail.com
Tel. +370 685 50 242
             

Asociacijos prezidentas                                      Vidmantas Butnorius


