
APSTIPRINĀTS  LKF
                                                                                                                 BIEDRIBAS  VALDĒ         

NOLIKUMS

LATVIJAS KARATĒ ČEMPIONĀTS   

Organizators: Latvijas Karatē Federācija sadarbībā ar „Salaspils Karatē Klubu”

Mērķis:           2018. gada Latvijas karatē čempiona titula izcīnīšana un piešķiršana.

Vieta un laiks:      2018 gada 23  . septembris. plkst. 10:00, Smilšu iela 1, Salaspils sporta nams. 

Dalībnieki:      Latvijas karatē federācijas biedri.  

Tiesneši:           LKF attestēti tiesneši un ārvalstu tiesneši ar augstāko nacionālo 
kategoriju vai ar  EKF/WKF licenci. Galvenais tiesnesis  I.Ponomarenko
Tiesnešu brīfings – plkst. 9:30.

Noteikumi:            Sacensības notiek pēc WKF noteikumiem ar iespējamām organizatoru 
izmaiņām. Biedrības vadība, kas pieteikusi sacensībām un sportists 
( nepilngadīgiem - viņu vecāki) nes atbildību par sportista veselības stāvokli
 un atbilstību sacensībām, kā arī par veselības un nelaimes gadījumu 
apdrošināšanu. Tiesāšana notiek pēc  "Olimpiskās sistēmas" ar pilnām
 gandarījuma cīņām.

Ekipējums:            Dalībniekiem  ir jābūt WKF ekipējumā! Uz cimdiem, kāju sargiem, aizsargiem
                              un aizsargvestēm 8-13.gadi ir jābūt WKF/EKF dizaina ekipējums, bet ne 
                              obligāti approved WKF!

KATA  Abi dalībnieki izpilda jebkuru KATA vienlaicīgi 8-11.g.
Katu skaits no 8. gadiem līdz 9.gadiem – 1 kata; no 10.gadiem līdz 11.gadiem – 
2 kata, no 12.gadiem līdz 13.gadiem – 3 kata un nedrīkst atkārtot pēdējo 
izpildīto КАТU. 

Meitenes:  8-9.g.,  10-11.g.,  12-13.g., 14-15.g., 16-17.g., +16.g..
Zēni:         8-9.g.,  10-11.g.,  12-13.g.,  14-15.g., 16-17.g., +16.g..
Sievietes: +35.g..  
Vīrieši:     +35.g..  

               16 gadu veci sportisti  var piedalīties tikai vienā 16-17 gadu vai +16 gadu kategorijā.



KUMITE: 8 - 9 g. cīņas ilgums – 1:00 min, 10g - 13g. =  1:30 min., līdz 6 punktu starpībai.
Bērniem 8-11 g. vestes - pēc vēlēšanās, 12 – 13g. vestes ir obligātas. Krūšu 
aizsargs meitenēm 8-13 g. - pēc vēlēšanās. 

8-9.g. Meitenes -25 kg;  -30 kg;  +30 kg.
Zēni -25 kg;  -30 kg;  -35 kg;  +35 kg.

10-11.g. Meitenes -35 kg;  -40 kg;  +40 kg.
Zēni -30 kg;  -35 kg;  -40 kg;   -45 kg; +45 kg.

12-13.g. Meitenes -42 kg;  -47 kg.   +47 kg.
Zēni -40 kg;  -45 kg;   -50 kg;  -55 kg;  +55 kg. 

14-15.g. Meitenes -47 kg;  -54 kg;   +54 kg.
Zēni -52 kg:  -57 kg;   -63 kg;  -70 kg;  +70 kg.

16-17.g. Meitenes -48 kg;  -53 kg;   -59 kg:  +59 kg.
Zēni -55 kg;  -61 kg;   -68 kg;   -76 kg;  +76 kg.

+18.g. Sievietes -50 kg:  -55 kg:   -61kg;   -68 kg;  +68 kg.
Vīrieši -60 kg;  -67 kg;   -75 kg;   -84 kg;  +84 kg.

+35.g. Sievietes precīzs svars
+35.g. Vīrieši precīzs svars

Organizatoram ir tiesības mainīt kategorijas.

Dalība sacensībās:Dalības maksa katrā kategorijā 25.00 EUR. Piedalīties tikai vienā kategorijā.

Protests: Protests tiek izskatīts pēc 100 EUR drošības depozīta iemaksas.

Reģistrācija           No plkst. 8.30 līdz 9.30.  Komandas atbildīgais pārstāvis kopā ar  
un svēršanās:        sportistiem ierodas reģistrācijas vietā un uzrāda katra dalībnieka pasi/ID karti.

Pieteikšanās: Pieteikumi jāiesūta līdz 19. septembrim uz e-mail: agafonova.viktorija@gmail.com

Galvenās sekretāres: Žanna Vasiļjeva,        tālrunis:+37129172572
        Viktorija Agafonova, tālrunis:+37129118019

Pēc  19.septembra pieteikumi un izmaiņas netiek pieņemti!
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