
 

V-asis Kyudo seminaras 

II–asis Lietuvos Kyudo čempionatas 
Vilnius 

2013 m. spalio 11 – 13 d. 

 
Seminaro Mokytojai ir čempionato teisėjai: 
Feliks F. Hoff, Kyoshi 6.Dan. 
Europos Kyudo Federacijos viceprezidentas, Tarptautinės Kyudo Federacijos direktorius, Pirmojo 

Kyudo pasaulio čempionato laimėtojas (2010 m. Tokijuje). 

Connie Brandl-Hoff, Renshi 5.Dan. 
Pirmojo Europos čempionato laimėtoja (1989 m. Hamburge). 

 
V-asis Kyudo seminaras: 

- Pagrindiniai Kyudo žingsniai (Hassetsu) pagal Heki-ryu Insai-ha principus. 
- Egzaminų ir varžybų forma (Taihai). 
- Kyudo: istorija, filosofija, mokyklos, stiliai; Kyudo šiuolaikiniame pasaulyje. 
Seminaras vyks anglų kalba. 
Seminaro medžiaga dėstoma tolygiai, todėl būtina dalyvauti nuo pradžios be pertraukų. 
Pradedantiesiems reikia turėti patogius drabužius bei treniruoklį Gomu-Yumi. 
 
II-asis Lietuvos Kyudo čempionatas: 

Vykdomas pagal IKYF/ANKF taisykles. 
Kategorija – asmeninės varžybos (Kojin), bendra vyrų ir moterų grupė. 
Formatas – Kinteki (28 m atstumas), Kasumi Mato (36 cm taikinys), Zasha (priklaupus), Yotsuya (4 
strėlės). 
Šaudymo eiga – Shinsa Maai (egzamino). 
Šūvių skaičius – 12 (3 serijos po 4 šūvius). 
Pirmos trys vietos pagal pataikymų skaičių apdovanojamos medaliais ir diplomais. 
Lietuvos čempionu tampa aukščiausią vietą pagal pataikymų skaičių užėmęs lietuvis – 
apdovanojamas taure ir diplomu. 
Dalyviui iš Lietuvos už geriausią bendrą pasirodymą įteikiamas Stiliaus prizas ir diplomas. 
Esant vienodam pataikymų skaičiui: 
- pirma vieta arba čempionas nustatomas taikant Izume (papildomų šūvių pataikymo) sistemą, 

- kitos prizinės vietos nustatomos taikant Enkin (papildomo šūvio arčiau centro) sistemą. 

 
Penktadienis, spalio 11 d. 
Seminaras: 14:30 - 17:30 
 
Šeštadienis, spalio 12 d. 
Seminaras: 9:00 - 13:00 
Seminaras: 14:00 - 18:00 
 
Sekmadienis, spalio 13 d. 
Lietuvos Kyudo čempionatas: 9:00 - 13:00  
 
Renginio vieta – Žygio g. 46, Vilnius, sporto mokyklos „Tauras“ mažoji salė. 
Registruotis iki spalio 6 d. info@kyudo.lt, +370 699 35307. 
Seminaro kaina priklausys nuo dalyvių skaičiaus ir bus patikslinta po registracijos. Surinktos lėšos 
bus skirtos Mokytojų kelionės ir nakvynės bei salės nuomos išlaidoms dengti. Mokytojai seminarą 
veda nemokamai. 

Organizatorius - Lietuvos Kyudo Federacija 
www.kyudo.lt 


