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1.BENDROSIOS TAISYKLĖS
1.1 Varžybų rūšys.
Komandinės ir individualios.
1.2 Varžybų sistema.
Varžybos organizuojamos ratų sistema jei vienoje kategorijoje yra trys sportininkai.
Vieno minuso principu (olimpinė sistema).
Kovų raundai pagal amžiaus grupes:
10-11 m. ir 12-13 m. am. grupė
Atrankinės kovos
Pusfinalinės kovos
Finalinės kovos

Kovojama 2min., pratęsimas 2min .
Kovojama 3min., pratęsimas 1min .
Kovojama 4min. be pratęsimo.

14-15 m. am.grupė
Atrankinės kovos
Pusfinalinės kovos
Finalinės kovos

Kovojama 3min., pratęsimas 1min
Kovojama 4min. be pratęsimo.
Kovojama 5min. be pratęsimo.

16-17m. ir 18-19 m. am.grupės ir vyresni
Atrankinės kovos
Pusfinalinės kovos
Finalinės kovos

•
•
•

Kovojama 4min. be pratęsimo.
Kovojama 5min. be pratęsimo.
pirmas raundas x 3min. pertrauka 1min.
antras raundas x 3min., pratęsimas 2min.

Pastabos:
Kovojant bushido, įsikibus į kimono ar (klinčas) , laikant kojas, leidžiama kovoti 10 sekundžių. Padarius
veiksmą į parterį, kovojama 30 sekundžių. Jei veiksmų parteryje nėra, kova nutraukiama ir sportininkai statomi
į stovėsenas;
18-19 m. ir vyresniems sportininkams leidžiama kovoti su sportiniais šortais.
Kovojant parteryje(imtyniaujant) kova nestabdoma, kovojama toliau.

1.3 Kvalifikacijos ir reikalavimai.
Varžybų dalyvis turi turėti pasą išduotą tos šalies / regiono kurią jis atstovauja.
Varžybų dalyvis bus priskirtas:
• vaikų grupei jei jam bus suėję 10-13 metų;
• paauglių grupei jei jam bus suėję 14-15 metų;
• jaunimo grupei jei jam bus suėję 16 – 17 m.ir 18-19metų;
• suaugęs varžybų dalyvis bus laikomas tuomet jei jam bus suėję 19 metų.
Varžybų dalyvis turi būti apsidraudęs gyvybės draudimu (nuo nelaimingų atsitikimų). Norėdamas dalyvauti bushido
varžybose, dalyvis turi turėti sveikatos patikrinimo pažymą. Pažyma turi galioti 30 dienų prieš varžybas.
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1.4 Vaikų ,jaunių, jaunimo ir suaugusių svorio kategorijos.
Vaikų gr. 10-11m.
Vaikų gr. 12-13m.
Jaunių gr. 14-15m.
Jaunimo gr.16-19m.
Suaugusieji

Kas 5 kg.
Kas 5 kg.
Kas 5 kg.
Kas 5 kg.
Kas 5 kg.

-30, -35,-40,-45,-50,-55,-60,-65,+65
-35,-40,-45,-50,-55,-60,-65,-70,+70
-40,-45,-50,-55,-60,-65,-65,-70,-75,+75
-60,-65,-70,-75,-80,-85,-90,+90
-65,-70,-75,-80,-85,-90,-95, +95

1.5. Svėrimas.
Varžybų dalyvių svėrimą atlieka registracijos grupė ir užrašinėjimo grupė apeliacinei komisijai prižiūrint., taip pat
prižiūrint gydytojui.Sveriami tik atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus varžybų dalyviai. Svėrimo metu dalyvis turi
parodyti savo pasą.
Varžybų dalyviai bus sveriami kartą per dieną nustatytoje vietoje dėvintys tik apatines kelnaites (arba nuogi). Moterys
gali dėvėti apgludusį apatinį trikotažą.
Svėrimas pradedamas nuo lengvesnių svorio kategorijų. Kiekvienos svorio kategorijos svėrimai baigiami valandos
bėgyje. Dalyviui, kurio svoris bus didesnis nei leistina kategorijai į kurią jis / ji pretenduoja ir valandos bėgyje svoris
nesumažės, nebus leidžiama varžytis.
1.6. Burtų traukimo ceremonija.
Burtų traukimo ceremoniją atlieka organizavimo ir registravimo grupė dalyvaujant apeliacinės komisijos pirmininkui,
vyriausiajam teisėjui ir komandų treneriams ar vadovams.
Burtų traukimo ceremonija vyksta po svėrimosi. Ceremonija pradedama nuo lengviausių svorio kategorijų. Jei yra tik
vienas pretendentas į tam tikrą svorio kategoriją, ši kategorija bus atšaukiama.
Savo komandų nariams burtus traukia komandų treneriai ar vadovai.
1.7.Aprangos normos ir apsaugos priemonės.
Varžybų dalyviai turi dėvėti švarią baltą kimono arba pagal taisykles sportinius tvarkingus šortus. Sportininkas su
savim turi turėti, nuosavas dantų ir slėpsnių (po trumpikėmis) apsaugas.
Organizatoriai privalo pasirūpinti apsaugos priemonėmis pagal amžiaus grupes:
•
•
•
•

10,11,12,13 m. am. grupė - galvos ir minkštos kojų apsaugos, kapa, WUKO pirštinės atvirais pirštais, bandažas.
Galvos apsaugos (šalmai) dviejų spalvų, raudona ir mėlyna.
14-15 m.am.grupė – galvos apsauga (dviejų spalvų, raudona ir mėlyna), kapa, 4-6 colių pirštinaitės atvirais
pirštais (dviejų spalvų, raudona ir mėlyna) , minkštos kojų apsaugos, bandažas.
16-17 m.am.grupė - 4-6 colių pirštinės atvirais pirštais (dviejų spalvų, raudona ir mėlyna), kapa, minkštos kojų
apsaugos, bandažas.
18-19 m.am.grupė ir vyresni – 4-6 colių pirštinės atvirais pirštais (dviejų spalvų, raudona ir mėlyna), kapa,
bandažas.

1.8. Varžybų protokolas.
Kai varžybų dalyvis bus pristatinėjamas, jis turi pasveikinti žiūrovus , referį, teisėjus, priešininką nusilenkdamas.
Prieš pradedant kiekvieną raundą, varžybų dalyviai pasveikina vienas kitą nusilenkdami.
Po kovos rezultatų paskelbimo, sportininkai pasveikina vienas kitą, po to pasveikina teisėjus nusilenkdami. Tada
dalyvis pasveikina savo priešininko trenerius ir treneriai atsako tuo pačiu judesiu.
1.9. Diskvalifikacija.
Varžybų dalyvis negalintis tęsti kovos dėl sužeidimų ar ligos, ar dalyvis kurio svoris yra per didelis nei numatyta jo
svorio kategorijai bus diskvalifikuotas. Jam / jai toliau nebus leidžiama rungtyniauti, tačiau, jo / jos ankstesni pasiekimai
ir užimtos vietos bus galiojantys.
Esant dideliam kovotojų technikos skirtumui , teisėjas gali nutraukti kovą ar pats kovotojas gali pakelti ranką
prašydamas kovos nutraukimo dėl saugumo sumetimų.
Varžybų dalyvis neatvykęs į svėrimo ceremoniją, ar kurio nėra kai tris kartus paskelbiamas jo / jos vardas patikrinimo
prieš kovą metu, arba po patikrinimo be leidimo pasišalina ir neatvyksta į kovos vietą laiku, bus be svarstymų
diskvalifikuotas.
Viskas ką varžybų dalyvis buvo iškovojęs ankstesnėse kovose bus anuliuota jei dalyvis bus diskvalifikuojamas be
svarstymų.
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1.10. Kitos nuostatos.
Teisėjai kurie yra paskiriami teisėjauti kovai negali kalbėtis tarpusavyje. Jie turi būti jiems paskirtose vietose, nebent
jiems vyriausiojo teisėjo yra leidžiama jas palikti.
Varžybų dalyviai turi tvirtai laikytis taisyklių, gerbti ir paklusti teisėjų sprendimams. Griežtai draudžiama ginčytis,
keiktis ir mėtyti inventorių ar pirštines.
Kovotojai negali išeiti (išskyrus sužeidimo atvejus) prieš paskelbiant kovos rezultatą.
Komandos treneris ir gydytojas turės visą laiką būti jiems paskirtoje vietoje. Patarimai ir pranešimai jų kovotojui yra
leidžiami tik per pertraukėles.
Dopingas yra griežtai draudžiamas. Deguonies infuzijos pertraukėlių metu yra draudžiamos.
2 . TEISĖJAI IR JŲ PAREIGOS
2.1.Teisėjų kolegijos sudėtis
Varžybų teisėjų kolegija bus sudaryta iš vyriausiojo teisėjo ir vieno ar dviejų vyriausiojo teisėjo padėjėjų.
Teisėjų kolektyvas bus sudarytas iš pagrindinio teisėjo, pagrindinio teisėjo padėjėjo, registratoriaus, laikininko, ringo
teisėjo, ir trijų šoninių teisėjų.
2.2. Personalo sudėtis:
•

3 kadrai organizavimo ir registravimo grupėje.

•
•
•

nuo 3 iki 4 kadrų registravimo grupėje.
nuo 1 iki 2 gydytojų medikų personale.
nuo 1 iki 2 pranešėjų.

2.3. Varžybų teisėjų kolegijos pareigos.
Vyriausiojo teisėjo pareigos:
• suorganizuoti visas teisėjų grupes tam kad patikrinti varžybų taisykles ir nuostatas, ir įsisavinti teisėjavimo
metodus.
• patikrinti ir įsitikinti jog ringas, tatami ir teisėjavimo aparatas yra paruošti, ir vadovauti visiems paruošimo
darbams, tokiems kaip: svėrimo ceremonija, burtų traukimas bei tvarkaraščio sudarymas.
• spręsti problemas vadovaudamasis taisyklėmis ir nuostatomis, bet neturi teisės jų keisti.
• konsultuoti teisėjus varžybų metu ir esant reikalui juos keisti.
• laiku informuoti pagrindinį teisėją, organizavimo ir registravimo vyriausiąjį teisėją ir pranešėją jei kuris nors
kovotojas neatvyksta, kas gali įtakoti varžybų tvarką.
• priimti galutinį sprendimą iškilus nesutarimams tarp teisėjų.
• būti atsakingu už teisėjų kolegiją ir prižiūrėti jog yra tinkamai laikomasi taisyklių.
• nagrinėti įrašus ir pranešti varžybų rezultatus.
• pateikti teisėjų darbo apžvalgą raštu kompetetingiems organams.
• Vyriausiojo teisėjo padėjėjas asistuos vyriausiajam teisėjui ir veiks jo vardu jam neesant.
Pagrindinio teisėjo pareigos:
• būti atsakingu už savo teisėjų grupės darbų ir diskusijų organizavimą.
• vadovauti teisėjų, chronometruotojo ir registratoriaus darbui.
• Sušaukti teisėjus tam, kad pastebėjus aiškias ringo teisėjo teisėjavimo klaidas ar jo neveiksnumą jį pataisyti.
• anuliuoti šoninių teisėjų sprendimą (vyriausiajam teisėjui pritariant) kai pastebimas aiškus sprendimo
netikslumas. Pokyčiai turi būti atlikti prieš paskelbiant raundo rezultatą.
• pranešti kiekvieno raundo rezultatus.
• spręsti problemas iškilusias „absoliučios pergalės“, „nuošalės“, „baudos“, „priverstinio skaičiavimo“ atvejais,
atsižvelgdamas į kovojančių varžybų dalyvių stovį ir registravimo procedūras.
• analizuoti ir pasirašyti kovos rezultatus pasibaigus kiekvienai kovai.
• Pagrindinio teisėjo padėjėjas asistuos pagrindiniam teisėjui, bei esant reikalui atliks kitų teisėjų užduotis.
Ringo(referis) teisėjo pareigos:
• sąžiningai atlikti savo pareigas ir griežtai laikytis taisyklių.
• patikrinti kovotojų apsaugos inventorių ir užtikrinti saugumą kovos metu.
• valdyti kovas vadovaujantis reikalingais gestais ir signalais.Taškas rodomas iškeltu nykščiu to sportininko
pusėje kuris padarė veiksmą. Kova nestabdoma.
• Taškai skiriami už metimus, pakirtimus , už švarius kojų ir rankų smūgius į galvą, neišvedus priešininko iš
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•
•

pusiausvyros;
nustatyti tokius atvejus kaip „parkritimas“, „nuošalė“, „bauda“, „pasyvumas“ ar „priverstinis skaičiavimas“ ir
iškviesti gydytojus ant pakylos, kad būtų suteikta medicininė pagalba nukentėjusiam kovotojui.
paskelbti kovos rezultatus.

Šoninių teisėjų pareigos:
• remiantis taisyklėmis registruoti kovotojų iškovotus taškus, kurie užrašomi teisėjavimo kortelė.
• taškai skiriami už metimus, pakirtimus, už aktyvumą kovojant parteryje ant viršaus,darant skausmingus ir
smaugimo veiksmus priešininkui išeinant iš pavojingos padėties po 5 s. ir daugiau, už švarius kojų ir rankų
smūgius į galvą, neišvedus priešininko iš pusiausvyros.
• nubraukia sportininkui tašką,jei referis skiria sportininkui nuobaudą už taisyklių pažeidimą.
• kiekvienos kovos pabaigoje pasirašytą teisėjavo kortelę pristatyti vyriausiajam varžybų sekretoriui.
Registratorių pareigos:
• rūpestingai užpildyti statistines kiekvieno kovų raundo formas prieš prasidedant varžyboms.
• dalyvauti svėrimo ceremonijoje ir užrašyti kovotojų svorį į statistines formas.
• registruoti įspėjimus, perspėjimus ir priverstinius skaičiavimus vadovaujantis ringo teisėjo gestais ir signalais.
• registruoti kiekvieno raundo rezultatus priimtus šoninių teisėjų ir informuoti pagrindinį teisėją kai nustatomas
laimėtojas.
Laikininko pareigos:
• patikrinti gongus ir įsitikinti jog laikrodis ir chronometrai rodo teisingą laiką.
• skaičiuoti laiką kovos metu, sustabdyti laiką kovos laikinos sustabdymo metu bei skaičiuoti pertraukėlių laiką.
• Sumušti į stalą likus 10 sekundžių iki kiekvieno raundo pradžios.
• mušti gongą skelbiant raundo pabaigą.
• paskelbti kiekvieno šoninio teisėjo sprendimą.
Organizavimo ir registravimo vyriausiojo teisėjo pareigos:
• būti atsakingu už kovotojų kvalifikacijos ir jų paraiškų formų patikrinimą.
• būti atsakingu už burtų traukimo ceremoniją bei varžybų tvarkaraščio sudarymą.
• paruošti įvairias formas kurios bus pildomos varžybų metu; patikrinti ir patvirtinti varžybų rezultatus, bei patikrinti
kiekvieno kovotojo laimėtų kovų skaičių norint nustatyti kovotojo užimtą vietą.
• registruoti bei paskelbti kiekvienos kovos rezultatus.
• surinkti pateiktus duomenis norint sudaryti galutinę surinktų taškų lentelę.
• Organizavimo ir registravimo komanda turės iki galo įvykdyti organizavimo ir registravimo vyriausiojo teisėjo jai
pavestas užduotis.
Vyresniojo registratoriaus pareigos:
• būti atsakingu už svėrimo ceremoniją.
• būti atsakingu už kovotojų aprūpinimą apsauginiu inventoriumi, jo patikrinimą bei saugojimą varžybų metu.
• sukviesti kovotojus patikrinimui prieš kovas, dvidešimt (20) minučių prieš prasidedant kovai.
• laiku informuoti vyriausiąjį teisėją patikrinimų prieš kovas metu apie kovotojų nebuvimą ar neatvykimą.
• patikrinti kovotojų šortus, kimono ir apsauginį inventorių kaip to reikalauja taisyklės.
• varžybų sekretoriatas vykdys vyriausiojo registratoriaus jiems pavestas pareigas.
Pranešėjų pareigos:
• trumpai išaiškinti žiūrovams varžybų taisykles ir nuostatas bei supažindinti su kitais su varžybomis susijusiais
dalykais.
• pristatyti teisėjus bei kovoti ateinančius kovotojus.
• paskelbti varžybų rezultatus.
Medikų personalo pareigos:
• patikrinti kovotojų sveikatos pažymas.
• esant reikalui surengti antidopingo tyrimus kartu su antidopingo komisija.
• vadovauti burtų keliu prieš varžybas atsitiktine tvarka atrinktų kovotojų fizinės sveikatos stovio patikrinimui,
dalyvauti sportininkų svėrime.
• varžybų metu suteikti pirmąją pagalbą sužeistiems ar sergantiems kovotojams.
• turi galutinio balso teisę nusprendžiant nutraukti kovą dėl rimtų sužalojimų patirtų dėl neleistinų veiksmų kovos
metu.
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•

būti atsakingiems dėl visų su medicina susijusių varžybų aspektų bei laiku informuoti vyriausiąjį teisėją dėl
kovotojų kurių sveikatos būklė nėra pakankama tam kad galėtų tęsti kovą.

3 . APELIACINĖ KOMISIJA IR JOS PAREIGOS
3.1. Apeliacinės komisijos sudėtis
Apeliacinė komisija bus sudaryta iš pirmininko, vicepirmininko ir nuo trijų iki penkių narių.
3.2.Apeliacinės komisijos pareigos
Apeliacinė komisija, kurią prižiūri organizacinis komitetas, yra atsakinga už sekančių darbų varžybų metu priežiūrą:
varžybų vietos ir jos aplinkos, apsaugos priemonių, burtų traukimo ir svėrimo ceremonijų ir teisėjų skyrimo tikrinimas.
Apeliacinė komisija prižiūrės oficialų teisėjų darbą. Esant atvejui kai teisėjas yra šališkas ar negali teisėjauti, apeliacinė
komisija turi teisę įspėti pagrindinių teisėjų grupes ir vyriausiąjį teisėją, ar netgi pasiūlyti techniniam komitetui pakeisti
varžybų teisėją konkrečios kovos metu tuo būdu užtikrinant teisingumo principus.
Apeliacinė komisija priims ir svarstys dalyvaujančių komandų pateiktas apeliacijas dėl jų prieštaravimo teisėjų
sprendimams susijusiems su varžybų taisyklėmis ir nuostatomis. Pateikiama apeliacija turi būti glaudžiai susijusi su
apeliuojančia komanda.
Nusprendusi priimti apeliaciją apeliacinė komisija tučtuojau pradės ją nagrinėti. Apeliacinė komisija laiku informuoja
visas susijusias puses ir kompetentingus organus apie savo sprendimą.
Esant reikalui, nagrinėjimo metu gali būti naudojama oficiali video medžiaga. Tačiau tai priklausys tik nuo to, kaip
buvo suformuluota apeliacija. Asmenys pakviesti dalyvauti apeliacijos svarstyme NETURI teisės balsuoti. Apeliacinės
komisijos priimtas galutinis sprendimas bus laikomas galiojančiu tik tuo atveju kai dauguma jos narių dalyvaus svarstyme
ir balsuos už. Balsams pasiskirsčius po lygiai, apeliacinės komisijos pirmininkas turės galutinio balso teisę.
Apeliacinės komisijos narys negalės dalyvauti apeliacijos nagrinėjime kai ji bus susijusi su jo / jos šalimi ar regionu.
Esant atvejui, kai teisėjo sprendimas bus teisingas – rezultatas nebus keičiamas. Tačiau, jei teisėjo sprendimas
pasirodys esantis neteisingas apeliacinė komisija kreipiasi į Lietuvos Bushodo Federacijos komitetą, kad jis imtųsi
drausminių priemonių prieš kaltinamus varžybų teisėjus. Apeliacinės komisijos sprendimas yra galutinis.
3.3.Apeliacijos teikimo procedūra ir reikalavimai.
Komandos atstovas prieštaraujantis teisėjų sprendimui gali pateikti apeliacinei komisijai raštišką skundą per 15
minučių po kovos pabaigos. Skundas turi būti pateiktas kartu su 100 Lt.( ar kita valiuta) mokesčiu. Mokestis bus grąžintas
jei apeliacija bus pagrįsta. Pripažinus apeliaciją nepagrįsta mokestis nebus grąžinamas ir rezultatas nebus keičiamas.
Apeliacinės komisijos sprendimui turi paklusti visos komandos. Už provokuojančius veiksmus ar pastabas dėl
apeliacinės komisijos sprendimo gali būti imtasi rimtų drausminių priemonių.
4 . VARŽYMOSI METODAI, TAŠKŲ SKYRIMO KRITERIJAI IR BAUDOS
4.1.Varžymosi metodai
Kovotojas gali naudoti leidžiamą pagal taisykles , bushido karate, puolimo ir gynybos techniką.
4.2. Draudžiami ir leidžiami bushido veiksmai pagal amžiaus grupes.
10-11m. ir 12-13 m. am.grupė
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Draudžiami veiksmai

Durti pirštais į akis, gerklę;
Laužti pirštus;
Rankų ir alkūnių smūgiai į galvą;
Smūgiuoti alkūnėmis;
Smaugimo veiksmai;
Visi smūgiai į pakaušį ir stuburą;
Smūgiuoti žemiau juostos;
Šoniniai ir tiesūs kojų smūgiai į kelio sąnarį;
Smūgiuoti iš kelio į galvą;
Laužyti kaklą apsikabinus abiem rankom;
Smūgiuoti į sėdintį ar gulintį sportininką;
Rankomis kabintis už galvos šalmo;
Prieštarauti teisėjams ir demonstruoti nepasitenkinimą.
Kojos kulno laužimas imtyniaujant parteryje;
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Leidžiami veiksmai

•
Pakirtimai ir metimai;
•
Imtyniauti parteryje ir atlikti skausmingus
rankų ir kojų veiksmus;
•
Visi kojų smūgiai (išskyrus kelio) į galvą;
•
Visi rankų smūgiai į korpusą;
•
Visi kojų smūgiai į korpusą;
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14-15 m. am.grupė

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Draudžiami veiksmai

Durti pirštais į akis, gerklę;
Laužti pirštus;
Visi smūgiai į pakaušį ir stuburą;
Smūgiuoti žemiau juostos;
Šoniniai ir tiesūs kojų smūgiai į kelio sąnarį;
Laužyti kaklą apsikabinus abiem rankom;
Smūgiuoti į sėdintį ar gulintį sportininką;
Prieštarauti teisėjams ir demonstruoti nepasitenkinimą.
Smūgiai alkūnėmis į galvą.
Smūgiuoti iš kelio į galvą;
Kojos kulno laužimas imtyniaujant parteryje;

•
•
•
•
•
•

Leidžiami veiksmai

Visi metimai ir pakirtimai;
Imtyniauti parteryje ir atlikti skausmingus
rankų ir kojų veismus;
Visi kojų smūgiai į korpusą ir į galvą;
Smaugimo veiksmai dilbiu;
Visi rankų smūgiai į galvą;
Kelių smūgiai į korpusą;

16-17m. ir 18-19 m. am.grupė ir suaugusieji

•
•
•
•
•
•
•
•

Draudžiami veiksmai

Durti pirštais į akis, gerklę;
Laužti pirštus;
Visi smūgiai į pakaušį ir stuburą;
Smūgiuoti žemiau juostos;
Smūgiai alkūnėmis į galvą;
Laužyti kaklą apsikabinus abiem rankom;
Smūgiuoti į sėdintį ar gulintį sportininką;
Prieštarauti teisėjams ir demonstruoti nepasitenkinimą.

•
•
•
•
•

Leidžiami veiksmai

Visi metimai ir pakirtimai;
Visi rankų smūgiai į galvą;
Imtyniauti parteryje ir atlikti skausmingus
rankų ir kojų veiksmus, smaugimą dilbiu;
Visi smūgiai alkūnėmis į korpusą
stovėsenoje;
Visi kojų, kelių smūgiai į korpusą ir į galvą;

4.3. Draudžiami metodai
• Smūgiavimas galva ir laužimai per sąnarius.
• Priversti priešininką griūti ant galvos ar tyčia trenkti galva žemyn.
• Imtyniaujant parteryje negalima naudoti smūgių technikos, galimi tik imtynių veiksmai.
4.4.Pergalės skyrimo kriterijai:
Pergalė skiriama
•
•
•
•
•
•
•

Pastabos

Už du nokdaunus ( skaičiuojama iki 10);
Už vieną nokautą ( skaičiuojama iki 10);
Už atliktą skausmingą veiksmą (rankų, kojų) kai
priešininkas pasiduoda;
Už atliktą smaugimo veiksmą kai priešininkas pasiduoda ;
Jei kova stabdoma( gydytojo nurodymu);
Jei priešininkas pats atsisako kovoti arba išmetamas
rankšluostis sekundantų;
Pagal surinktų taškų skaičių (šoninių teisėjų) , jei
priešininkas neturi Wazari.
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•
•
•
•
•
•
•

Visose amžiaus grupėse.
Visose amžiaus grupėse.
Visose amžiaus grupėse.
Visose amžiaus grupėse.
Visose amžiaus grupėse.
Visose amžiaus grupėse.
Visose amžiaus grupėse
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4.5. Vertinimo kriterijai:
• WAZARI skiriamas už nokdauną, kuris atliktas į galvą, korpusą ir į kojas;
• IPON skiriamas kai priešininkas išvedamas iš pusiausvyros ir neatsistato per 10 sek., už atliktus
skausmingus, smaugimo veiksmus, priešininkui pasidavus.
• Taškai skiriami už metimus, pakirtimus, aktyvumą, švarius kojų ir rankų smūgius į galvą (neišvedus priešininko
iš pusiausvyros),
4.6. Pražangos ir baudos.
Techninės pražangos yra skiriamos už:
• pasyvų kovojimą naudojant susikabinimus;
• pertraukos prašymą kai jis / ji yra nepatogioje pozicijoje;
• sąmoningą kovos gaišinimą;
• nesportinį elgesį nukreiptą prieš teisėją esantį ant pakylos ar už nepaklusimą jo sprendimui;
• kovojimą be dantenų apsaugos, jos išspjovimą ar sąmoningą apsaugų atlaisvinimą;
• atvejus kai kovotojo elgesys šiurkščiai pažeidžia varžybų protokolą.
Asmeninės pražangos yra skiriamos už:
• priešininko puolimą prieš komandą ( pradėti) ir po komandos (baigti);
• smūgiavimą į draudžiamas kūno vietas;
• smūgiavimą naudojant bet kurią iš draudžiamų technikų.
Baudos:
• Už techninę pražangą bus skiriamas perspėjimas;
• Už asmeninę pražangą bus skiriamas įspėjimas;
• Kovotojas surinkus 3 asmenines pražangas bus diskvalifikuojamas iš kovos;
• Kovotojas kuris sąmoningai sužeis savo priešininką bus diskvalifikuojamas iš visų varžybų, o jo / jos rezultatai
bus anuliuojami;
• Kovotojas kurio testas dėl draudžiamų medžiagų naudojimo bus teigiamas ar kuris pertraukų metu naudos
deguonies inhaliacijas bus diskvalifikuojamas iš visų varžybų, o jo / jos rezultatai bus anuliuojami.
4.7.Kovų nutraukimas
Kovos yra nutraukiamos kai:
• kovotojui yra skiriama bauda;
• kovotojas gauna traumą;
• kovotojas pakeldamas ranką prašo nutraukti kovą dėl objektyvių kliūčių;
• ringe iškyla problemų ar pavojų;
• iškyla problemų su apšvietimu ar kovos skirta vieta;
5. NUGALĖTOJAS IR PRALAIMĖTOJAS, VIETŲ SKYRIMAS
5.1. Nugalėtojas ir pralaimėtojas
Absoliuti pergalė:
• Esant dideliam skirtumui tarp abiejų kovotojų technikų, ringo teisėjas referis pritariant vyriausiajam teisėjui gali
paskelbti stipresnį kovotoją kovos nugalėtoju.
• Kovotojas laimės kovą jei po smūgio jo / jos priešininkas atsiduria nokaute ir lieka be sąmonės dešimt (10)
sekundžių, ar atsistoja bet priešininko sąmonė yra neskaidri.
• Kai priešininkas patiria antrą nokdauną;
• Atliekant skausmingą arba smaugimo veiksmą, priešininkui pasidavus.
Raundo nugalėtojas ir pralaimėtojas:
• Kiekvieno raundo rezultatas bus nustatomas pagal šoninių teisėjų sprendimus.
• Jei raundo metu kovotojas praleidžia stiprų smūgį (be veiksmų už kuriuos yra skiriamos asmeninės pražangos)
kai jam yra priverstinai skaičiuojama du kartus, jo priešininkas bus skelbiamas raundo nugalėtoju.
• Kovotojas, kuris raundo metu keturis kartus išeina už tatamio linijos, raundą pralaimi, o jo / jos priešininkas bus
laikomas nugalėtoju.
• Jei raundo metu abu kovotojai surenka po lygiai taškų, kovotojas bus nustatomas sekančia tvarka:
1) kovotojas gavęs mažiau įspėjimų raundo metu bus laikomas nugalėtoju.
2) kovotojas gavęs raundo metu mažiau perspėjimų bus laikomas nugalėtoju.
9
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3) kovotojas svėręs mažiau (po svėrimosi ceremonijos) bus laikomas nugalėtoju.
• Jei atsižvelgus į kiekvieną anksčiau paminėtą punktą rezultatas vis vien lieka lygus, yra skelbiamos lygiosios.
Kovos nugalėtojas ir pralaimėtojas:
• Kovotojas laimėjęs pirmuosius du kovos raundus bus laikomas kovos nugalėtoju.
• Kovotojas bus laikomas kovos nugalėtoju jei jo / jos priešininkas yra sužeistas ar serga ir dėl tos priežasties,
patvirtintos gydytojo, negali tęsti kovos.
• Jei kovos metu kovotojas apsimeta jog yra sužeistas neleistinais veiksmais, po gydytojo sprendimo jo / jos
priešininkas bus laikomas kovos nugalėtoju.
• Jei kovos metu kovotojas yra sužeidžiamas neleistinais veiksmais ir gydytojo sprendimu negali tęsti kovos, jis /
ji laimės kovą, tačiau jam nebus galima kovoti toliau.
• Tuo atveju kai varžybos vyksta ratų sistema ir abu kovotojai yra laimėję kovoje po lygiai raundų, bus skelbiamos
lygiosios.
• Tuo atveju kai varžybos vyksta vieno minuso sistema ir abu kovotojai laimi po lygiai kovos raundų, nugalėtojas
bus nustatomas atsižvelgiant į tai:
1) Nugalėtoju bus skelbiamas tas kuris gavo mažiau įspėjimų.
2) Nugalėtoju bus skelbiamas tas kuris gavo mažiau perspėjimų.
3)Jei ir po to lieka lygiosios, bus kovojamas papildomas raundas.
5.2.Vietų skyrimas
Vietų skyrimas asmeninėje įskaitoje:
• Tuo atveju kai varžybos vyksta vieno minuso sistema, vietos bus nustatomos tiesiogiai.
• Tuo atveju kai varžybos vyksta ratų sistema, kovotojas turintis daugiau taškų užims aukštesnę vietą. Jei du ar
daugiau kovotojų yra surinkę po lygiai taškų, kovotojas bus nustatomas sekančia tvarka:
1) Kovotojas pralaimėjęs mažiau raundų užims aukštesnę vietą.
2) Kovotojas gavęs mažiau įspėjimų užims aukštesnę vietą.
3) Kovotojas gavęs mažiau perspėjimų užims aukštesnę vietą.
4) Kovotojas svėrimo ceremonijos metu svėręs mažiau užims aukštesnę vietą.
Jei atsižvelgus į visus anksčiau paminėtus punktus kovotojai vis vien yra lygūs, bus skelbiamos lygiosios.
Vietų skyrimas komandinėje įskaitoje:
Taškų skaičius už vietas.Pirmosios šešios vietos kiekvienoje svorio kategorijoje gaus:
1 vieta = 7 taškus;
6 vieta = 1 tašką.
2 vieta = 5 taškus;
3 vieta = 4 taškus;
4 vieta = 3 taškus;
5 vieta = 2 taškus;
Jei dvi ar daugiau komandos surenka po lygiai taškų, nugalėtojas bus nustatomas pagal:
• Komanda turinti daugiau čempionų užims aukštesnę vietą. Jie lygiosios vis vien išlieka komanda turinti daugiau
kovotojų užėmusių antrają vietą užims aukštesnę vietą ir t.t.
• Komanda gavusi mažiau įspėjimų užims aukštesnę vietą.
• Komanda gavusi mažiau perspėjimų užims aukštesnę vietą.
Jei atsižvelgus į visus anksčiau paminėtus punktus lygiosios vis vien išlieka, bus skelbiama jog komandos užėmė tą
pačią vietą.
6 . VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR ĮRAŠINĖJIMAS
6.1.Varžybų organizavimas
Pasiruošimas varžyboms. Išnagrinėti taisykles, gerai suprasti ir įvaldyti sekančius dalykus:
• Varžybų atrankos sistemą.
• Varžyboms reikalingą laiką ir trukmę.
• Svorio kategorijas.
• Tinkamumą dalyvauti varžybose ir kovotojų skaičių.
• Vietų nustatymo ir apdovanojimo metodą.
10
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•
•

Patikrinti dalyvių paraiškas.
Susumuoti galutinį kovotojų skaičių kiekvienoje svorio kategorijoje.

Varžybų vykdymas:
• Varžybos turi būti paremtos taisyklėmis, dalyvių paraiškomis ir kovų trukme.
• Tos pačios svorio kategorijos ir turo rungtynės turi vykti tokiomis pačiomis varžybų sąlygomis.
• Kovotojas gali dalyvauti daugiausia dviejose kovose tą pačią dieną (skirtingu laiku).
• Varžybos turėtų prasidėti nuo kovų lengvojo svorio kategorijose (tuo pačiu metu).
Organizavimo metodika:
• Suskaičiuokite kovos turus ir kovų skaičių kiekvienoje svorio kategorijoje remdamiesi varžybų sistema.
• Sudarykite varžybų tvarkaraštį .
• Sudarykite kiekvienos svorio kategorijos turų tvarką .
• Paruoškite kiekvieno turo varžybų tvarkaraštį.
• Kai varžybos yra organizuojamos vieno minuso sistema atlikite burtų traukimo procedūrą.
6.2.Registravimas.
Šoniniai teisėjai skaičiuoja iškovotus taškus ir kiekvieno kovotojo padarytas pražangas atsižvelgdami į ringe esančio
teisėjo sprendimus. Kiekvieno raundo pabaigoje jie surašo kovotojo pelnytus taškus į pateiktą taškų lapą .Dirbant su
vėliavėlėmis sprendimas parodomas po kiekvieno raundo.
Registravimo komanda žymi perspėjimus, įspėjimus, diskvalifikaciją, pasyvumą bei priverstinį skaičiavimą .
Varžyboms vykstant ratų sistema, organizavimo ir registravimo grupė įrašo į taškų lapą du taškus kiekvienos kovos
nugalėtojui ir nulį taškų pralaimėjusiam kovą. Esant lygiosioms abu kovotojai gauna po vieną tašką. Kovotojui neatvykus
priešininkui skiriama du taškai. Neatvykęs kovotojas negauna nei vieno taško.
7 . VARŽYBŲ RINGAS IR ĮRANGA
7.1.Varžybų ringas ir tatami.
Varžybų ringas turi būti 6m.x 6m. arba 8m.x 8m. Uždengtas minkštu paviršiumi.
Tatami turi būti 6m.x 6m. arba 8m.x 8m. Priedas 1m. atsarginė zona kuri įeina į į visą tatamio plotį.Taip pat įeina dar
viena atsarginė linija 1m.
7.2.Įranga
• Spalvotos vėliavėlės 3 raudonos ir 3 mėlynos spalvos.Jos skirtos šoniniams teisėjams paskelbti įvertinimus,
pastabas, pralaimėjusį, nugalėtoją ar lygiąsias;
• Du chronometrai (vienas kaip atsarginis);
• Garso aparatūra;
• Gongas, stovas ir plaktuką;
• Viena-dvi video kameros;
• Svarstyklės;
• Belaidis mikrofonas pagal galimybes (prisegtas prie ringo teisėjo krūtinės);
• Elektroninė teisėjavimo sistema pagal galimybes(vienas komplektas);

Sudaryta ir patvirtinta:
Lietuvos Bushido Federacija
Prezidentas Donatas Simonaitis
LBF tarybos pirmininkas Romualdas Navickas
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