Latvia Open & Fudzi Tournament 2017
ORGANIZĒ
GALVENAIS TIESNESIS

Fudzi sporta klubs & Latvijas Karatē federācija
LKF tiesnešu komitejas priekšsēdētājs,
EKF licences īpašnieks Igors Ponomarenko
NORISES VIETA
Salaspils Sporta Halle, Smilšu iela 1, Salaspils, Latvija
NORISES LAIKS
25-26.11.2017
REGISTRĀCIJA
ārzemju un Latvijas komandām:
24.11.17 plkst.18.00-20.00 BELLEVUE Park Hotel Riga, Slokas iela 1, Rīga, Latvija
Tikai Latvijas komandām: sacensību norises dienā plkst. 8.30-9.30 Salaspils Sporta Hallē
Dalībnieku iepriekšēja reģistrācija ir jāveic elektroniski interneta vietnē www.shotokan.lv/online/
Par paroles iegūšanu un citiem ar reģistrācijas sistēmu saistītiem jautājumiem lūdzam sazināties ar Borisu
Krasnovu pa tālruni +371 29621418 vai e-pastu karatedo@balticom.lv
Iepriekšējas reģistrācijas TERMIŅŠ – 21.11.2017. Sākot ar 22.novembri par katrām izmaiņām
reģistrācijas formā, izņemot dalībnieka izsvītrošanu, tiek piemērota papildu maksa 5 eiro apmērā!
Sacensību dienā NEKĀDAS izmaiņas, izņemot daībnieku izsvītrošanu, veiktas NETIKS!
Dalībnieki ir atbildīgi par sava veselības stāvokļa atbilstību dalībai sacensībās, kā arī veselības
apdrošināšanu! Sportisti un viņu treneri uzņemas atbildību par iespējamām traumām, kuras var tikt gūtas
atbilstoša ekipējuma neizmantošanas rezultātā! Organizatori nenodrošina sportistus ar ekipējumu!

DALĪBAS MAKSA
20 EUR par kategoriju
25 EUR par kategoriju
45 EUR par komandu

U8, U10, U12 kategorijās
U14, U16, U18 un pieaugušo kategorijās
Kata komandām, Kumite komandām

APMAKSAS VEIDS

Iespējams apmaksu veikt skaidrā naudā reģistrācijas laikā vai
Ar pārskaitījumu (līdz pirmdienai, 2017.gada 20.novembrim) uz
FUDZI SPORTA KLUBS
Reģ.nr.: 40008073430
Jur.adrese: Salnas iela 20-19, Rīga, LV-1021, Latvija
Banka: A/S SEB Banka
IBAN: LV27UNLA0050003849907
SWIFT Code: UNLALV2X
TIESNEŠI
Tiesnešiem ir jāreģistrējas, izmantojot on-line reģistrēšanās sistēmu interneta vietnē
https://www.shotokan.lv/online/
Reģistrācija ir jāveic līdz pirmdienai, 2017.gada 20.novembrim!
WKF un EKF tiesnešiem - 100 eiro dienā + izmitināšana;
Tiesnešiem ar nacionālo kategoriju - 50 eiro dienā
Pirmajā sacensību dienā (25.11.2017.) ļauts tiesāt tikai tiesnešiem ar WKF, EKF vai nacionālo A
kategoriju!

SACENSĪBU NORISE
SESTDIENA, 25.11.2017
LATVIA OPEN

SVĒTDIENA, 26.11.2017
FUDZI TOURNAMENT

DALĪBNIEKI NO 12 GADU VECUMA
INDIVIDUĀLĀS KATA un KUMITE
KATA un KUMITE KOMANDĀM

DALĪBNIEKI LĪDZ 11 GADU VECUMAM
INDIVIDUĀLĀS KATA, KUMITE, SUMO, FANTOM
KATA un KUMITE KOMANDĀM

LATVIA OPEN 25.11.2017, SACENSĪBU SĀKUMS 10:00
Tiesnešu brīfings plkst. 9:30
NOTEIKUMI – WKF
Individuālajās kategorijās pilna reposāža un divas 3.vietas, komandu kategorijās – pilna reposāža un viena 3.vieta.
EKIPĒJUMS
Saskaņā ar WKF noteikumiem, ekipējumam nav jābūt ar “WKF approved” zīmi.
U14 vecuma grupā ķermeņa aizsargvestes ir obligātas!

KATEGORIJAS
KATA – sportistam ir atļauts piedalīties savā un nākamajā vecuma grupā
Mini kadeti U14 meitenes
OPEN
Mini kadeti U14 zēni
OPEN
Kadeti U16 meitenes
OPEN
Kadeti U16 zēni
OPEN
Juniori U18 zēni
OPEN
Juniori U18 meitenes
OPEN
Sievietes +16 gadi
OPEN (1.vieta 100 EUR)
Vīrieši +18 gadi
OPEN (1.vieta 100 EUR)
KATA KOMANDĀM
+12 gadi (komandā ir atļauts piedalīties abu dzimumu pārstāvjiem)
KUMITE sportists drīkst piedalīties vienā svara kategorijā savā vecuma grupā un vienā –
nākamajā vecuma grupā, kā arī OPEN kategorijā savā vecuma grupā
Mini kadeti U14 zēni
-40 / -45 / -50 / -55 / +55 kg/ OPEN
Mini kadeti U14 meitenes
-42 / -47 / +47 kg/ OPEN
Kadeti U16 zēni
OPEN(1.vieta 100 EUR), -52 / -57 / -63 / -70 / +70 kg
Kadeti U16 meitenes
OPEN(1.vieta 100 EUR), -47 / -54 / +54 kg
Juniori U18 zēni
OPEN(1.vieta 100 EUR), -55 / -61 / -68 / -76 / +76 kg
Sievietes+16 gadi
OPEN(1.vieta 100 EUR), -50/-55 / -61/ -68/ +68 kg.
Vīrieši +18 gadi
-60/-67/-75/-84/+84 kg (visās kategorijās 1.vieta 100 EUR)
Vīrieši +18 gadi
OPEN 1.vieta 300 EUR (ja ir vairāk nekā 4 dalībnieki)
KUMITE KOMANDĀM ZĒNI un VĪRIEŠI
U14/ U16/ U18/ +18 gadi (Komanda sastāv no 3+1 sportista)
KUMITE KOMANDĀM MEITENES
U14/ U16/ +16 gadi (Komanda sastāv no 3+1 sportistes)

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
Visi jautājumi par sacensību norisi, uz kuriem atbildes nav atrodamas nolikumā, tiek risināti, iesaistot
organizatoru pārstāvi un tiesnešu komiteju.
Protesta izskatīšana – 100 EUR.

BALVAS
1., 2.un 3.vietu ieguvēji Kata un Kumite disciplīnās saņems medaļas un diplomus, OPEN kategoriju 1.vietu
ieguvēji tiks apbalvoti arī ar kausiem.

100 EUR naudas balvas 1.vietu ieguvējiem kategorijās:
KATA +16, +18 gadi; Individuālais Kumite U16, U18,+16 OPEN; Vīriešu +18 svara kategorijas
300 EUR naudas balva VĪRIEŠU +18 OPEN 1.vietas ieguvējam (ja ir vairāk nekā 4 dalībnieki)
3 labākās komandas pēc iegūto 1.vietu skaita (vienāda rezultāta gadījumā – 2.vietu skaita
utt.) tiks apbalvotas ar LIELO KAUSU!!!

FUDZI TOURNAMENT 26.11.2017, SĀKUMS PLKST. 9:30
Tiesnešu brīfings plkst. 9:00
NOTEIKUMI
WKF bērnu noteikumi, kurus ir apstiprinājusi Latvijas karatē federācijas valde, ar organizatora
veiktām izmaiņām.
Visiem sacensību dalībniekiem ir jābūt ģērbtiem KIMONO!
Individuālajās kategorijās pilna reposāža un divas 3.vietas, komandu kategorijās – pilna reposāža un viena 3.vieta.

KATA
Abi pāra sportisti katu izpilda reizē; uz laukuma iziet ar savām kvalifikācijas jostām!

Olimpiskā sistēma kategorijās:
U10 OPEN
U12 OPEN

jāzina vismaz 2 Katas – atkārtot pēdējo izpildīto KATU nav atļauts
jāzina vismaz 2 Katas – atkārtot pēdējo izpildīto KATU nav atļauts

Apļa (Grand prix) sistēma šajās kategorijās:
*Ir atļauts izpildīt tikai sarakstā minētās katas:
Taikioku, Heian 1-5, Pinan 1-5, Ten-no-kata 1-3, Geksadai 1-2, Saifa.
U8 OPEN, U10 visās KJU, U12 -9 kju kategorijās
jāzina vismaz 1 Kata, paklanīšanos nevērtē
Pārējās U12 KJU kategorijās
jāzina vismaz 2 Katas, atkārtot pēdējo izpildīto
KATU nav atļauts, paklanīšanos vērtē
Kategorijās, kurās sacensības notiek pēc apļa sistēmas, katra apakšgrupa sastāv no 3-5 sportistiem, un pēc
apakšgrupu cīņām 2 labākie sportisti no katras grupas turpina cīņu par medaļām pēc Olimpiskās sistēmas.

KUMITE pieļaujamā svara pielaide 0.2 kg
Cīņu ilgums
U8, U10 – 1 minūte vai līdz 4 punktu pārsvaram kādam no sportistiem
U12 –1.5 minūtes vai līdz 6 punktu pārsvaram kādam no sportistiem
EKIPĒJUMS: pilns ekipējums saskaņā ar WKF noteikumiem, ekipējumam nav jābūt ar “WKF approved”
zīmi; ķermeņa aizsargvestes ir atļautas, bet ne obligātas

KATA KOMANDĀM
Līdz 11 gadiem, vismaz 2 jebkuras katas, atkārtot pēdējo izpildīto KATU nav atļauts; Bunkai
nav obligāts!
SUMO
Apļa (Grand-Prix) sistēma, cīņa ilgst līdz 2 uzvarām, laukuma izmērs – 3x3 m
FANTOM
Apļa (Grand-Prix) sistēma, cīņas ilgums 20 sekundes, 3 tiesneši. Viegls pieskāriens ir atļauts.
Vērtēšanas kritēriji – precizitāte, ātrums, spēks, pielietotās tehnikas daudzveidība, distances izjūta.
Ekipējums – AKA-sarkana josta un aizsargcimdi, AO-zila josta un aizsargcimdi; ir atļauti
atbilstošas krāsas kāju aizsargi.

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
Tatami jeb laukuma izmēri - 8x8m.
Visi jautājumi par sacensību norisi, uz kuriem atbildes nav atrodamas nolikumā, tiek risināti, iesaistot
organizatoru pārstāvi un tiesnešu komiteju.
Protesta izskatīšana – 100 EUR.

BALVAS
1., 2.un 3.vietu ieguvēji Kata un Kumite disciplīnās saņems medaļas un diplomus, OPEN
kategoriju 1.vietu ieguvēji tiks apbalvoti arī ar kausiem.

KATEGORIJAS
PIRMĀ DAĻA plkst. 9:30-12:00
SUMO
Zēni:
Līdz 5gadiem
-20/ +20 kg
U8(6-7 gadi)
-22/ -25/ -28/ +28 kg
U10(8-9 gadi)
-25/ -30/ -35/ +35 kg
U12(10-11 gadi)
-35/ -40/ -45/ +45 kg

Meitenes:
U8(6-7 gadi)
U10(8-9 gadi)
U12(10-11 gadi)

-22/ +22 kg
-25/ +25 kg
-30/ +30 kg

FANTOM
6-7 gadi/ 8 gadi/ 9 gadi/ 10 gadi/11 gadi
OTRĀ DAĻA no plkst. 12:00
KATA –
Sportists drīkst piedalīties vienā kju kategorijā un OPEN kategorijā savā vecuma grupā
U8(6-7g.) meitenes
OPEN
U8(6-7g.) zēni
OPEN
U10(8-9g.) meitenes
-9 kju/ -7 kju/ -5 kju/ OPEN
U10(8-9g.) zēni
-9 kju/ -7 kju/ -5 kju/ OPEN
U12(10-11g.) meitenes
-9 kju/ -7 kju/ -5 kju/ OPEN
U12(10-11g.) zēni
-9 kju/ -7 kju/ -5 kju/ OPEN
KATA KOMANDĀM
-11 gadi (komandā ir atļauts piedalīties abu dzimumu pārstāvjiem)
KUMITE –
Sportists drīkst piedalīties vienā svara kategorijā un OPEN kategorijā savā vecuma grupā
U8(6-7g.) zēni
OPEN
U8(6-7g.) meitenes
OPEN
U10(8-9g.) zēni
-28/-32/-36/+36 kg/ OPEN
U10(8-9g.) meitenes
-25/-30/+30 kg/ OPEN
U12(10-11g.) zēni
-30/-35/-40/-45/+45 kg/ OPEN
U12(10-11g.) meitenes
-35/-40/+40 kg/ OPEN
KUMITE KOMANDĀM ZĒNI
U10/U12 (Komanda sastāv no 3+1 sportista)
TEAM KUMITE GIRLS
U12 (Komanda sastāv no 3+1 sportistes)

