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ATBALSTA

4. BĒRNU UN JAUNIEŠU KARATĒ ČEMPIONĀTS
“BALTIC SUN CUP 2019”
Mērķis:

Dot iespēju jaunākajiem sportistiem (iesācējiem) sevi pierādīt;
Iepazīstināt ar sacensību norisi un atmosfēru.

Organizators:

“Vidzemes karate klubs” biedrība, Reģ. Nr. 40008221553
sadarbībā ar “Latvijas Karatē Federāciju” Reģ. Nr. 40008024026.
Atbildīgā persona – Kaspars Riekstiņš, Tel.+371 26478649

Laiks un vieta:

2019. gada 3. novembris (svētdiena)
Saulkrasti, Smilšu iela 3, Saulkrastu sporta centrs
plkst.9:30 – 10:00 Komandu pārstāvju un tiesnešu brifings
plkst.10:00 Čempionāta sākums

Disciplīnu sākums:

plkst.10:00 – Kumite
plkst.13:00 – Kata
plkst.15:00 – Sumo
Uz disciplīnām ierasties 2 stundas pirms starta!

Tiesneši:

LKF tiesnešu kolēģija.
Galvenais tiesnesis:
Igors Ponomarenko
Protesta izskatīšana – 100 Euro

Reģistrācija:

Sacensību norises vietā 1 stundu pirms kategorijas.

Dalība sacensībās:

Sportisti bez sacensību pieredzes!
Visiem sportistiem ir obligāta personas apliecinošs
dokuments vai pase. Sportists pats ir atbildīgs par veselības
apdrošināšanu un viņa medicīnisko stāvokli.

Dalības maksa: Viena disciplīna 15 Euro

PIETEIKUMI:

Noteikumi:

WKF bērnu noteikumi, kurus ir apstiprinājusi Latvijas karatē
federācijas valde, ar organizatora veiktām izmaiņām.
Laukuma izmērs 7m x 7m.
Kategorijas 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. Visās kategorijās karodziņu
sistēma. Kata 3 tiesneši, kumite 3 tiesneši.
KATA:
• Sportistiem ir atļauts izpildīt tikai šīs katas: Taikioku,
Heian 1-5, Pinan 1-5, Ten-no-kata 1-3, Geksadai 1-2,
Saifa., Zenshin-kotai;
• Kategorijās līdz 7 kyu divas katas, līdz 9kyu viena kata;
• Sportisti katu pilda vienlaicīgi;
• Sportists drīkst piedalīties vienā kyu kategorijā!
KUMITE:
• U8 un U10 - cīņas ilgums 1 min. vai līdz 4 punktu 		
pārsvaram kādam no sportistiem;
• U12 un U14 - cīņas ilgums 1,30 min vai līdz 6 punktu 		
pārsvaram kādam no sportistiem;
• Sportists drīkst piedalīties vienā svara kategorijā;
• Sportisti, viņu treneri un vecāki patstāvīgi nes atbildību par
jebkurām traumām, kas iegūtas ekipējuma neizmantošanas
rezultātā!
SUMO:
• Čempionāts notiek pēc apļa sistēmas; cīņas laukuma 		
izmērs 3x3m + 1m aizsargjosla ap laukumu;
• Saskaņā ar ar LKF apstiprinātajiem SUMO noteikumiem.

Apbalvošana:

Visās kategorijās 1. vieta, 2. vieta un divas 3.vietas tiek
apbalvotas ar diplomiem un medaļām, pārējiem par
piedalīšanos diplomi.

Pieteikumus iesniegt elektroniski www.shotokan.lv līdz 30.10.2019. plkst.24:00
Galvenā sekretāre: Viktorija Agafonova tālr. +371 29118019, e-pasts: agafonova.viktorija@gmail.com
Pēc 30.10.2019. tiks piemērota papildu maksa 5,00 Euro par katru izmaiņu!
Par jebkurām izmaiņām treneri un klubi tiks informēti!

KATA
ZĒNI

KIU

MEITENES

KIU

U7

-9kyu

U7

-9kyu.

U8

-9kyu

U8

-9kyu.

U10

9kyu/-7kyu

U10

-9kyu/-7kyu

U12

- 9kyu/-7kju

U12

- 9kyu/-7kju

U14

- 9kyu/-7kju

U14

- 9kyu/-7kju

KUMITE
ZĒNI

KIU

MEITENES

KIU

U8

Open

U8

Open

U10

-27/-35/+35kg

U10

-30/+30kg

U12

-30/-36/-43/+43kg

U12

-30/-40/+40kg

U14

-40/-45/-50/-55/+55kg

U14

-42/-47/+47kg

SUMO
ZĒNI

KIU

MEITENES

KIU

U6

-20/+20kg

U6

-20/+20kg

U8

-24/-28/+28kg

U8

-27/+27kg

U10

-30/-35/+35kg

U10

-32/+32kg

U12

-38/-45/+45/-55/+55kg

U12

-40/+40kg

Visās disciplīnās organizatoram ir tiesības mainīt kategorijas.
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