
XV LIETUVOS TRADICINIO KARATE ČEMPIONATAS 
  

  
2017 M. LIETUVOS TRADICINIO KARATE ČEMPIONATO  

REGLAMENTAS 

Parengta: 2017 m. kovo 26 d. 
Vilnius 

ČEMPIONATO DATA: 2017 m. gegužės 21 d. (sekmadienis). 
LAIKAS: 9.00 iki 11.00 jaunimas, suaugę, atkrintamosios, finalai. 11.00 - oficialus atidarymas,  jaunimo, 
suaugusiųjų apdovanojimai, atkrintamosios kovos, bei finalai visoms likusioms grupėms. P.S. Tikslesnis 
rungčių pagal amžiaus, meistriškumo grupes laikas bus paskelbtas atskirai, LTKA puslapyje prieš varžybas.  

VIETA: Utenos daugiafunkcinis centras, K. Donelaičio g. 38, Utena 
ORGANIZATORIAI: Lietuvos tradicinio karate asociacija, tradicinio karate klubas „Danas“. 
TIKSLAI: išaiškinti geriausius ir perspektyviausius Lietuvos Respublikos tradicinio karate do sportininkus, 
klubus; populiarinti tradicinį karate do Lietuvoje; skatinti klubų bendravimą ir bendradarbiavimą; įvertinti 
kandidatų į Lietuvos nacionalinę rinktinę pasirengimą atstovauti Lietuvą 2017 metų XXXIII Europos 
tradicinio karate do čempionate, Lubline. 
TAISYKLĖS: WTKF (Pasaulinės tradicinio karate do federacijos) taisyklės. 
APSAUGOS: JIYU kumite ir kogo kumite rungtyse privalomos: kapos. Rekomenduojamos: bandažai 
(vaikinams), krūtinės ląstos apsaugos (merginoms).  
REGISTRACIJA: paraiškos priimamos iki 2017 metų gegužės 12 d. (penktadienio) tik el. paštu ir tik 
specialiose formose: info@karatedo.lt. Visi varžybų dalyviai privalo būti pasitikrinę sveikatą ir turėti 
pažymą, leidžiančią dalyvauti varžybose, bei sveikatos draudimą. Už kiekvieno sportininko sveikatos būklę 
atsako sportininką delegavęs klubas. Varžybų organizatoriai neprisiima jokios atsakomybės už sportininkų 
sveikatos sutrikimus Lietuvos tradicinio karate do čempionato metu. 
DALYVIAI: Lietuvos čempionate gali dalyvauti tik LTKA klubai – nariai, sumokėję metinį nario mokestį už 
2017 m. Visi visų sportininkų kyu privalo būti užregistruoti LTKA, dan’ai WTKF/ITKF. Jeigu esamas 
sportininko kyu neregistruotas LTKA, sportininkas bus išbrauktas iš dalyvių Lietuvos čempionate sąrašo, o jį 
delegavęs klubas apie tai informuotas raštu. Visi su sportininkų kyu susiję klausimai turi būti išspręsti iki 
paraiškų priėmimo termino pabaigos. Esamų kyu registraciją galima pasitikrinti: http://ltka.lt/Kyu_registracija 
TEISĖJAI: teisėjauja tik LTKA atrinkti nacionalinės ar tarptautinės kategorijos teisėjai, turintys galiojančias 
teisėjų licencijas, išduotas LTKA ar WTKF. Atestuotiems teisėjams honorarą už teisėjavimą apmoka klubas - 
organizatorius LTKA nustatyta tvarka. Klubas – dalyvis kartu su sportininkų paraiškomis pateikia renginio 
organizatoriui informaciją apie turnyre dalyvausiančius teisėjus.  
PROTESTAI: nagrinėjami tik tie protestai, kurie pateikiami pagal WTKF taisyklių reikalavimus.  
DALYVIŲ STARTINIAI MOKESČIAI: 20 Eur nepriklausomai nuo pasirinktų rungčių kiekio. 

*  
LIETUVOS TRADICINIO KARATE ASOCIACIJA

TVIRTINU 
Lietuvos tradicinio karate  

asociacijos prezidentas 

Giedrius Dranevičius

mailto:info@karatedo.lt


AMŽIAUS GRUPĖS IR INDIVIDUALIOS RUNGTYS: 
VAIKINAI: 

MERGINOS: 

1 Jei kumite rungtyje vienas iš sportininkų turi 9, 8 ar 7 kyu, kumite rungtyje bus kovojama naudojant kihon ippon kumite 
formulę. Jei abu sportininkai turi 6 ar aukštesnį kyu, tuomet bus naudojama jiyu ippon kumite formulė. 

2 Jei kumite rungtyje vienas iš sportininkų turi žemesnį meistriškumo laipsnį nei 3 kyu, kumite rungtyje bus kovojama 
naudojant jiyu ippon kumite formulę. Jei abu sportininkai turi 3 ar aukštesnį kyu, tuomet bus naudojama Ko-Go  kumite 
formulė. 

3 Jei kumite rungtyje vienas iš sportininkų turi žemesnį meistriškumo laipsnį nei 1 Dan, kumite rungtyje bus kovojama 
naudojant Ko-Go kumite formulę. Jei abu sportininkai turi 1 Dan ar aukštesnį laispnį, tuomet bus naudojama jiyu kumite 
formulė. 

FUKU-GO 
1. Dalyviai – vaikinai/vyrai : 2003 – 2002 m. (Ko - Go nepriklausomai nuo meistriškumo); 2001 – 2000 m. (Ko - 

Go nepriklausomai nuo meistriškumo); 1999 – 1997 m. (Ko - Go nepriklausomai nuo meistriškumo); 1996 ir 
vyr. (Jiyu Kumite nepriklausomai nuo meistriškumo); 

2. Dalyviai – merginos/moterys: 1999 ir vyr. (Jiyu Kumite nepriklausomai nuo meistriškumo).  
  
Jei kurioje nors rungtyje užsiregistruos mažiau kaip keturi dalyviai - rungtis neįvyks arba apjungsime grupes. Klubų 
vadovų prašome laiku atsiųsti paraiškas, kad galėtumėme laiku informuoti apie pasikeitimus! 

Eil. 
Nr. Amžiaus grupės

KATA KUMITE

Atrankinės Finalai Atrankinės Finalai

1. 2010 m. ir jaunesni Heian Heian Kihon Ippon Kihon Ippon

2. 2009 - 2008 m. iki 9 kyu Taikiyoku Taikiyoku Kihon Ippon Kihon Ippon

3. 2009 - 2008 m. 8 kyu Heian Heian Kihon Ippon Kihon Ippon

4. 2009 - 2008 m. nuo 7 kyu Heian Heian Kihon/Jiyu Ippon 1 Kihon/Jiuy Ippon 1

5. 2007- 2006 m. iki 7 kyu Heian Heian Kihon Ippon Kihon Ippon

6. 2007- 2006 m. nuo 6 kyu Heian Heian Jiyu Ippon Jiyu Ippon

7. 2005 - 2004 m. iki 7 kyu Heian Heian Kihon Ippon Kihon Ippon

8. 2005 - 2004 m. 6 - 5 kyu Heian Heian Jiyu Ippon Jiyu Ippon

9. 2005 - 2004 m. nuo 4 kyu Heian WTKF/Heian Jiyu Ippon Jiuy Ippon

10. 2003 – 2002 m. nuo 6 kyu Heian WTKF/Heian Jiyu Ippon/Ko Go 2 Ko-Go 

11. 2003 – 2000 m. iki 7 kyu Heian Heian Kihon Ippon Kihon Ippon

12. 2001 – 2000 m. nuo 6 kyu Heian WTKF/Heian Jiyu Ippon/Ko-Go 2 Ko-Go

13. 1999 ir vyresni iki 7 kyu Heian Heian Kihon Ippon Kihon Ippon

14. 1999 ir vyresni 6 – 4 kyu Heian Heian Jiyu Ippon Jiyu Ippon

15. 1999 – 1997 m. nuo 3 kyu Heian/WTKF WTKF Ko-Go Jiyu 

16. 1996 m. ir vyr. nuo 3 kyu WTKF/Heian WTKF Ko-Go/Jiyu 3 Jiyu

Eil. 
Nr. Amžiaus grupės

KATA KUMITE

Atrankinės Finalai Atrankinės Finalai

1. 2008 m. ir jaunesnės Heian Heian Kihon Ippon Kihon Ippon

2. 2007 - 2006 m. Heian Heian Kihon/Jiyu Ippon 1 Kihon/Jiyu Ippon 1

3. 2005 - 2002 m. Heian Heian Kihon/Jiyu Ippon 1 Kihon/Jiyu Ippon 1

4. 2001 - 1999 m. Heian WTKF/Heian Kihon/Jiyu Ippon 1 Jiyu Ippon/Ko-Go 2

5. 1998 m. ir vyr. iki 4 kyu Heian Heian Kihon/Jiyu Ippon 1 Kihon/Jiyu Ippon 1

6. 1998 m. ir vyr. nuo 3 kyu WTKF/Heian WTKF Ko-Go/Jiyu 3 Ko-Go/Jiyu 3



Kihon Ippon Kumite:

Jiyu Ippon Kumite:  

Kihon Ippon Kumite rungtyje sportininkams/teisėjams būtina pasakyti smūgių pavadinimus prieš veiksmo atlikimą.  
Ši rungtis vertinama pagal kata sistemą - forma, kūno dinamika, perėjimai, jėga - pridedant taimingo/distancijos 
kriterijus. Sportininkai atakas atlieka iš chidari (kairės) stovėsenos. Baudos už sumaišytą techniką neskiriamos, 
sumaišytas techninis veiksmas pakartojamas. Kontaktas vertinamas pagal WTKF kumite taisykles, nuimant taškus kaip 
baudą nuo bendro pagal kata sistemą naudojamo vertinimo kriterijaus. Pvz.: Lengvas kontaktas, stacionari pozicija - 
sportininkas už tai baudžiamas  keikoku t.y. 0,2 dešimtosioms balo, kuris nuimamas nuo bendrai planuotų skirti taškų - 
6,6 - 0,2 = 6.4.  Gautą rezultatą lyginame su kitam sportininkui skirtu įvertinimu ir sprendžiame, kam skirti pergalę.  

Jiyu Ippon Kumite kova teisėjaujama remiantis Ko - go kumite taisyklėmis išskyrus žemiau aprašytus atvejus: 
• Esant lygiosioms, sportininkai vertinami vėliavėlių sistema.  
• Sportininkai atakas atlieka iš chidari (kairės) stovėsenos.  
• Sumaišius technikų eiliškumą, sportininkas baudžiamas Keikoku (-2 taškai). 

AMŽIAUS GRUPĖS IR KOMANDINĖS RUNGTYS: 
Rungtys: Komandinė kata ir En-Bu 
Dalyviai: skirstomi tik pagal amžiaus grupes. Komandos gali būti ir mišrios! 
Amžiaus grupės: 2008 m. ir jaunesni; 2007 m. – 2006 m.; 2005 m. - 2004 m.; 2003 m. – 2000 m.; 1999 ir vyresni. 
Komandinė kata: 2008 m. ir jaunesni: atliekama1 kata (be Bunkai); visos kitos grupės – 1 kata, finale ta pati kata su 
Bunkai. 

Pagarbiai, 

Lietuvos tradicinio karate asociacijos 
generalinė sekretorė         Jūratė Dranevičienė 

Atakos: Gynyba:

1. Oi-zuki jodan.  
2. Oi zuki chudan 
3. Mae keri chudan

1. Age-uke/gyaku - zuki 
2. Soto-uke/gyaku - zuki 
3. Gedan-barai/gyaku – zuki.

Atakos: Gynyba:

1. Kizami-zuki jodan.  
2. Gyaku-zuki chudan.  
3. Mae-keri chudan.  
4. Pasirinktinos 5 atakos: oi zuki jodan; mavashi keri 
jodan; ushiro keri chudan; ura mavashi keri jodan; 
yoko keri keokomi chudan;

Taimingas: Sen arba Go-No Sen;  
Kontrataka laisva, galimi pakirtimai. 


