BĒRNU KARATĒ ČEMPIONĀTS
„SALACGRĪVA 2017”
NOLIKUMS
Mērķis:

Popularizēt aktīvu dzīvesveidu bērnu vidū.
Izveidot draudzīgas attiecības starp sportistiem, treneriem un dalībnieku vecākiem.

Organizators:

Latvian Karate Association

Tiesneši:

LKA (Latvian Karate Association) tiesnešu kolēģija.
Galvenais sacensību tiesnesis: Vladislavs Fetkuļins 5 DAN

Laiks un vieta:

2017. gada 28. janvāris, Salacgrīvas vidusskola (Pērnavas iela 31)
Sākums SUMO plkst.11:00, KATA plkst.13:30, KUMITE plkst.15:30
Dalībnieku ierašanās un reģistrācija:
SUMO no plkst. 10:00-10:30
KATA līdz plkst. 12:00-13.00
KUMITE līdz plkst. 14:00-15.00

Dalība sacensībās:

Sacensībās var piedalīties sportisti - zēni un meitenes
no 5 – 14 gadiem.
Atbildību par nepilngadīga dalībnieka veselības stāvokli un apdrošināšanu
sacensībās uzņemas vecāki vai aizbildņi.

Dalības maksa:

Viena kategorija 10,00 EUR
Katra izmaiņa pēc 23. janvāra maksās 5,00 EUR

Kategorijas:

Meitenes un zēni SUMO tiek dalīti pa gadiem un svara, KUMITE, KATA pēc
gadiem un svara. Sacensības notiks pēc apļu sistēmas un WKC noteikumiem.
(http://wkc-org.net/images/pdf/tehnical/event_rules/WKC_Rules_April_2014_incl.Appendices_ENG.pdf)

Organizatoram ir tiesības apvienot vai mainīt kategorijas.

SUMO
Zēni:
4-5.g-20 kg+20kg.,
6-7.g.-24 kg; -28 kg; +28 kg
8-9.g. -30 kg; -35 kg;+35 kg
10-11.g.-38 kg;-45 kg;+45 kg
Meitenes:
4-5.g.-20 kg;+20 kg,
6-7.g.-27kg; +27 kg
8-9.g. -32 kg; +32 kg
10-11.g.a -40 kg;+40kg

KATA
Zēni un meitenes:
6-7.g.10-9kiu;8-7kiu
8-9.g. 10-9 kiu; 8-7 kiu
10-11.g. 10-9 kiu; 8-7 kiu
12-13. g. 10-9 kiu; 8-7 kiu; 6> kiu
KUMITE
Zēni un meitenes:
6-7.g. OPEN Sanbon
8-9.g. 10-7 kiu -35 kg; 10-7 kiu +35 kg; 6-4 kiu -35 kg; 6-4 kiu +35 kg;
10-11.g. 10-7 kiu -45 kg; 10-7 kiu +45 kg; 6-4 kiu -45 kg; 6-4 kiu +45 kg;
12-13. g. 10-7 kiu -50 kg; 10-7 kiu +50 kg; 6-4 kiu -50 kg; 6-4 kiu +50 kg;
Apbalvošana:

Sportisti tiks apbalvoti pēc katras kategorijas!
Pirmās trīs vietas tiks apbalvotas ar medaļām un diplomiem.
Protesta izskatīšana 100,- EUR. (Lai iesniegtu protestu, ir jābūt nofilmētam video
materiālam!)

Pieteikumi:

PIETEIKUMUS IESNIEGT LĪDZ 23.01.2017 uz e-pastu: kaspars@vkk.lv
(pieteikuma forma pielikumā).
PĒC 23.01.2017. PIETEIKUMUS NEPIEŅEM!

Tiekamies Salacgrīvā!

