
Apstiprināts: L. Vasiļjevs (WKF 8.Dan)
Latvijas Karatē federācijas
prezidents

Salaspils Jauniešu Karatē ČempionātsSalaspils Jauniešu Karatē ČempionātsSalaspils Jauniešu Karatē Čempionāts
Organizators: „Salaspils Karatē Klubs” reģ.Nr.40008077521 sadarbībā ar „Latvijas Karatē

federāciju” reģ.Nr.40008024026.

Laiks: 2020.gada 25.oktobrī 1000

Reģistrācija un svēršanās 830 līdz 930.
Visiem sportistiem ir obligāta personas apliecība vai pase.
930 – 1000 Komandu pārstāvju un tiesnešu apspriede.
1000 sacensību sākums.

Vieta: Salaspils, Salaspils Sporta Nams, Smilšu iela 1.

Noteikumi: WKF noteikumi ar izmaiņam. WKF bērnu noteikumi, kurus ir apstiprinājusi
Latvijas karatē federācijas valde, ar organizatora veiktām izmaiņām.
Kategorijas kata,  tiesā trīs tiesnieši uz tatami. Abi sportisti izpilda kata
vienlaicīgi. Kategorijas kumitē un fantoms tiesā trīs tiesnieši uz tatami.
Tatami 7x7m. Kategorijas sumo,  tiesā divi tiesnieši uz tatami( tatami 3x3 m).
Cīņas laiks 1 min. līdz 4 punktu parsvaram sportistiem līdz 9 gadiem un
1min.30 sec. 10 gadi un vecākiem dalībniekiem vai līdz 6 punktu parsvaram.
Sportistu sacensību ekipējums ir jābūt WKF/EKF dizaina ekipējums. (ar
Organizatora izmaiņām: kumitē cimdi un josta obligāti vienā krāsa; ķermeņa
aizsargs sportistiem no 12 gadiem ir obligāts. Fantoms kaju aizsargi nav
obligāti).
Sportists nes atbildību par apdrošināšanu un savu medicīnisko stāvokli.
 Dalībnieks uzņēmās pilnu atbildību par jebkāda veida traumām.
Ja dalībnieks ir nepilngadīgs, atbildību uzņemas vecāki vai aizbildņi.
Organizatori nenodrošina sportistus ar individuālo sacensību ekipējumu.
Protesta izskatīšana – 100 Euro

Dalības maksa:
                                                           Kata / Kumite 25 Eiro.

Fantoms / Sumo 20 Eiro.
Pieteikumus iesniegt elektroniski www.shotokan.lv līdz 21.10.2020
Uzmanību! Par KATRU izmaiņu reģistrācijas formā pēc 21.oktobra tiek
piemērota PAPILDUS samaksa 5 EUR apmērā!
Atbildīgā personas:  Romans Sledzevskis tālr.: +371 297 88 753



Galvenā sekretāre: Viktorija Agafonova tālr.:  +371 29118019

Kategorijas sumo: Piedalās sportisti līdz 6 kju(ieskaitot)
apļu sistema (līdz 2 punktiem) sportists drīkst startēt vienā vecuma un
svara kategorijā.

Zēni

5 g. -20/ +20 kg
6 g. -23/ -27/ +27 kg
7 g. -25/ -28/ +28 kg
8 g. -28/ -33/ +33 kg
9 g. -30/ -35/ +35 kg
10 - 11 g -35/ -40/ -45/ +45 kg

Meitenes

 5 g.             Open
6 – 7 g. -25/ +25 kg
8 – 9 g. -30/ +30 kg
10 – 11 g. -35/ +35 kg

Kategorijas fantoms: Zēni un meitenes kopā. Piedalās sportisti līdz 6 kju(ieskaitot)
apļu sistema( laiks 20 sek.) sportists drīkst startēt vienā vecumu kategorijā.

7 gadi, 8 gadi, 9 gadi, 10 gadi, 11 gadi, 12 gadi, 13 gadi.

Kategorijas kata: apļu sistēma (abi sportisti izpilda vienlaicīgi) sportists drīkst startēt vienā
                                                            vecuma un kju kategorijā.

Zēni

 6 - 7 g.         - 10 kju; - 9 kju; + 8 kju.
 8 - 9 g.         - 10 kju; - 9 kju; + 8 kju.
10 - 11   g.         - 9 kju; - 7 kju; + 6 kju.
12 - 13  g.         - 9 kju; - 7 kju; + 6 kju.
14 - 15  g.         - 9 kju; - 7 kju; + 6 kju.

Meitenes

           6 - 7 g.           - 10 kju; - 9 kju; + 8 kju.
8 - 9  g.          - 10 kju; - 9 kju; + 8 kju.
10 - 11  g.          - 9 kju; - 7 kju; + 6 kju.

                                                           12 - 13  g.          - 9 kju; - 7 kju; + 6 kju.
14 - 15  g.          - 9 kju; - 7 kju; + 6 kju.

Sportistiem ir atļauts izpildīt tikai KATA no esoša saraksta:
Ten No kata, Taikioku, Heian 1-5, Pinan 1-5, Geksadai 1-2, Saifa.
Zēnu un meiteņu kategorijās – 10 kju, - 9 kju un visas kategorijās līdz 9
gadiem drīkst ispildīt vienu  Kata!
Parējās kategorijās jaispilda divus Kata! Atkārtot vienu un to pašu Kata pēc
kārtas ir aizliegts! Sportisti piedalās ar savām kvalifikācijas jostām!



Kategorijas kumite: Apļu sistema sportists drīkst startēt vienā vecuma un svara kategorijā.

Zēni svars

6 - 7 g. - 25/ +25 kg
8 - 9  g. - 27 kg; - 35 kg; + 35 kg.
10 - 11   g. - 30 kg; - 36 kg; - 43 kg; + 43 kg.
12 - 13  g.          - 40 kg; - 45 kg; - 50 kg; - 55 kg; +55 kg.
14 - 15  g. - 57 kg; - 63 kg; - 70 kg; +70 kg.

Meitenes:

6 - 7 g.                        Prec.svars
8 -  9 g. Prec.svars
10 - 11  g. Prec.svars
12 - 13  g. Prec.svars

                                                           14 - 15  g. Prec.svars

Ja  sportists neatbilst kategorijai, kura ir uzrādīta iesniedzot pieteikumu, tad viņš tiek diskvalificēts un  nedrīkst
piedalīties tālākajās sacensībās. Šinī gadijumā, dalības maksa netiek atgriezta !!!

Organizatoram ir tiesības mainīt kategorijas.
COVID-19

Biedrība “Salaspils karatē klubs ” (reģ. Nr. 40008077521)  ir atbildīga par Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" ievērošanu un līdz ar
to ir atbildīga par augstākminēto noteikumu iespējamiem pārkāpumiem.

Skatītāju skaits var tikt ierobežots, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", kā arī pamatojoties uz
citiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Personām ar akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmēm un/vai temperatūru aizliegts ierasties un uzturēties
sacensību norises vietā.

Sportistiem un treneriem ir jāievēro sociālā distancēšanās, kā arī regulāri jāmazgā un jādezinficē rokas.

Sportisti, treneri, skatītāji apņemas ievērot šī NOLIKUMA noteikumus, kā arī Covid-19: WKF norādījumus un
rekomendācijas.  

Sportisti, treneri, skatītāji atbildīgi par epidemioloģiskās drošības pasākumu izpildi, lai ierobežotu Covid-19
infekcijas izplatību.

Sacensību dalībniekus līdz 9 gadu vecumam (ieskaitot) norises vietā drīkst pavadīt viens no vecākiem, bet
dalībniekiem, sākot ar 10 gadu vecumu sacensību norises vietā jāierodas bez vecāku pavadības. Citiem
skatītājiem, sacensību norises vietā ir aizliegts ienākt un uzturēties.
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Adrese: Smilšu iela 1, Salaspils, LV-2121
Tālrunis: +371 20733333


	Dalības maksa:
	                                                           Kata / Kumite 25 Eiro.

