
19-tas Atviras Lietuvos Taekwondo čempionatas 2018

Data: 2018 04 14
Vieta: VRM sporto rūmai
Adresas: Žirmūnų g. 1E, Vilnius 09229
Organizatorius: Lietuvos taekwondo federacija
+370 670 217 01 taekwondolt@yahoo.com www.taekwondo.lt
Galutinis terminas: 2018 04 10 (arba 300 dalyvių riba)
Registracija: reg.taekwondo.lt (el. Paštu registracija nepriimama)

Viešbutis: 20 € asmeniui/parai (3 žvaigždučių 900m. nuo sales). Nemokamas Wi-Fi, saugoma aikštelė,
Vilniaus centras.
Apgyvendinimo rezervacija turi būti pateikta kartu su komandos paraiška.
Viešbučių rezervacija iki 2018 04 01

Čempionato pradžia: 2018-04-14 9:00
Registracija ir svėrimas:

2018-04-13 Penktadienis 20:00 - 21:00 oficialiame viešbutyje (būtina LTF licenzija)
2018-04-14 Šeštadienis 8:00 - 9:00 salėje (būtina LTF licenzija)

Taisyklės:WTF, ETU, LTF.
Apdovanojimai: 1-a, 2-a ir 3-ia vietos, geriausios komandos ir geriausio kovotojo prizas –
(pagal dalyvių skaičių) kategorijos nugalėtojui.

Startinis mokėstis: 25 €. Po galutinio termino startinis mokėstis 30 €, svorio kategorijos keitimas 15 €.
Komandos registruojasi su išspausdinta komandos paraiška iš registracijos tinkl.
Kategorijos:

Jeigu kategorijoje yra 3 ar mažiau dalyvių - kategorija gali būti prijungta prie kitos kategorijos.
Dalyviai turi būti Taekwondo federacijos nariais, turėti LTF licenziją, draudimą ir tėvų sutikimą - už tai yra
atsakingi treneriai. Visi sportininkai dalyvauja savo pačių rizika. LTF neprisiima jokios atsakomybės už jokią

Amžius (m.) Trukmė (min.) Lytis Svoris (kg.)

7-8 Vaikai
(be spyrių į galvą)

2 x 1 Vyr. ir
Mot.

-23, -26, -30, -35, -40, +40

9-11 Vaikai

2 x 1,5

-30, -35, -40, -45, -50, +50

12-14 Kadetai
Vyr. -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65

Mot. -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59

15-17 Juniorai
El. šalmai

2 x 2

Vyr.
-45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78
elektroniniai šalmai

Mot.
-42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68
elektroniniai šalmai

Senjorai
El. šalmai

Vyr.
-58, -68, -80, +80
elektroniniai šalmai

Mot.
-49, -57, -67, +67
elektroniniai šalmai



žalą, sužeidimus ar nuostolius. Dalyviams yra privalomi WTF patvirtinti šalmai, kirkšnies, dilbio ir blauzdų
apsaugos, pirštinės bei kapa. Varžybos vyks su DaeDo elektroninėmis kūno apsaugomis, todėl reikia dėvėti
specialias DaeDo kojines su davikliais.

Lietuvos klubų sportininkams privaloma galiojanti LTF licencija.

Organizatorius aprūpina elektroninėmis kūno apsaugomis. Kviečiame pareikšti teisėjus. LTF apmoka už
teisėjo viešbutį (ne vilniečiams) . Kiekvienas teisėjas gauna 20 € už teisėjavimą ir maitinimą varžybų
metu.

Atviro Lietuvos taekwondo čempionato direktorius Žymantas Bražiūnas


