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GRAND PRIX JURMALA 2020
Cienījāmie kolēģi un draugi!
Aicinām Jūs piedalīties karatē WKF turnīrā „GRAND PRIX JURMALA 2020”, kas notiks 2020.gada 4-5.aprīlī
(sestdienā un svētdienā) Jūrmalā.

Sacensību balvu fonds: 5000 euro un dāvanas no sponsoriem.
Jūs gaida lielākā kūrorta pilsēta Latvijā – Jūrmala, kas atrodas Baltijas jūras Rīgas jūras līča piekrastē.
Sacensības notiks modernā sporta hallē.
Izcila kvalitāte un neaizmirstamas emocijas garantētas! Esam pārliecināti, ka Jūs atgriezīsieties šeit atkal!
Uz tikšanos!
Ar cieņu,
Andrejs Ozerovs
Sporta kluba „IPPON.LV”
Prezidents

+371 26555727

info@ippon.lv

www.ippon.lv
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Informācija par Jūrmalu
Jūrmala atrodas tikai 15 km attālumā no starptautiskās lidostas „Rīga” un 25 km attālumā no Latvijas
galvaspilsētas – Rīgas.
Pilsētas pievilcība slēpjas tās gandrīz 26 km garajā balto
smilšu pludmalē un plašajos priežu mežos ar modernām
atpūtas un kūrorta iespējām.
Jūrmala ir unikāla kūrortpilsēta ar savām dabas bagātībām
– maigo klimatu un veselīgo jūras un priežu mežu gaisu.

Jūrmala ir viens no lielākajiem vēsturiskās koka arhitektūras mantojumiem Latvijā (103 valsts nozīmes un
295 vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļi).
Jūrmalā atrodas lielākais ūdens atrakciju parks Ziemeļeiropā "Līvu akvaparks" (http://www.akvaparks.lv).
Vidējā gaisa temperatūra aprīlī: +1°C naktī un +10 °C dienā. Ūdens temperatūra aprīlī +5 °C.

+371 26555727

info@ippon.lv

www.ippon.lv
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NOLIKUMS
Šis nolikums ir oficiāls uzaicinājums nacionālajām federācijām un sporta klubiem piedalīties turnīrā

GRAND PRIX JURMALA 2020
Dalībnieku limits – 900 sportisti
2020.gada 4.aprīlī (sestdiena), U16, U18, Seniors
SACENSĪBU
NOSAUKUMS

GRAND PRIX JURMALA 2020

BALVU FONDS

Kopējais balvu fonds – 5000 Eiro (naudas balvas) + dāvanas no sponsoriem.

SACENSĪBU DATUMS

2020.gada 4.aprīlis (sestdienā), sacensību sākums plkst. 9:00.

SACENSĪBU NORISES
VIETA

Sporta halle, Raiņa iela 55, Jūrmala, Latvija
Klubs „IPPON.LV” (Latvija, reģ.nr. 40008181424) sadarbībā ar Latvijas Karatē federāciju
(reģ.nr. 40008024026).

ORGANIZĒTĀJS
Atbildīgā persona par pasākuma norisi – Andrejs Ozerovs, mob. +371 26555727
SACENSĪBU GALVENAIS
TIESNESIS

Roberts Hamara (Robert Hamara) WKF Tiesnešu Komitējas sekretārs.

GALVENĀ TIESNEŠA
ASISTENTS

LKF Tiesnešu Kolēģijas Tiesnešu komitejas vadītājs, EKF licences īpašnieks
Igors Ponomarenko.

REFERI

Latvijas Karatē federācijas licencētie nacionālās kategorijas tiesneši, starptautiskās
kategorijas tiesneši.
Tiek aicināti ārvalstu tiesneši ar augstāko nacionālo kategoriju vai ar EKF/WKF licenci.
Tiesnešu pieteikšana – igors.ponomarenko@sevas.lv
Sacensību laikā tiesneši tiks nodrošināti ar siltām pusdienām.
Tiesnešu darbs tiek apmaksāts.
Tiesnešu brīfings – 04.04.2020. plkst. 8:30.

SACENSĪBU NOTEIKUMI

WKF noteikumi. Olimpiskā sistēma ar divām 3.vietām (ar „gandarījuma” cīņām).
Laukuma izmērs: 8m x 8m.

KATA

U16, U18, Seniors – WKF noteikumi.
KOMANDU KATA (virs 14.gadiem). Komandu Kata kategorijās Bunkai netiek
demonstrēts.

U16, U18, Seniors – WKF noteikumi.
KUMITE

KOMANDU KUMITE ZĒNI - Komanda sastāv no 3+1 sportistiem.
KOMANDU KUMITE MEITENES - Komanda sastāv no 1 sportista katrā vecuma gadā (1
sportiste Kadete, 1 sportiste Juniore, 1 sportiste Senior). Pirmais aplis sākas ar jaunā
vecuma. Nākamais aplis – no vecāka vecuma.

+371 26555727

info@ippon.lv

www.ippon.lv
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PROTESTS

Protesta izskatīšana – depozīts EUR 100,00.
Saskaņā ar WKF noteikumiem.

EKIPĒJUMS

Sportisti, viņu treneri un vecāki patstāvīgi nes atbildību par jebkurām traumām, kas
iegūtas ekipējuma neizmantošanas rezultātā!

Sacensību organizators nenodrošina ar ekipējumu.
Maksa par dalību sacensībās - EUR 30,00 par vienu kategoriju. Maksa par dalību
komandas sacensībās - EUR 50,00 par vienas komandas dalību vienā kategorijā.
Samaksa notiek reģistrācijas laikā vai ar pārskaitījumu (rēķinu pieprasīt pa e-pastu
ippon.lv@inbox.lv)
DALĪBA SACENSĪBĀS

Dalībnieki nes atbildību par savu veselības stāvokli un atbilstību sacensībām, kā arī par
veselības apdrošināšanu.
Komandas pārstāvja pienākums ir iepazīstināt katru komandas sportistu ar Nolikuma
nosacījumiem.
Pieteikumi tiek pieņemti līdz 2020.gada 29.martam plkst. 24:00 elektroniski:
www.karateregistration.lv (login-password sniegs organizators, pēc iepriekšējā
pieprasījuma pa e-pastu ippon.lv@inbox.lv). Dalībnieku limits – 900 sportisti

Par katru izmaiņu, kas notiek pēc 29.03.2020., tiek aprēķināta papildus maksa EUR 5,00.
PIETEIKUMI

Telefons informācijai: +371 26555727 (Andrejs Ozerovs).
Sportistam atļauts piedalīties savā vecuma un svara kategorijā un papildus vecākā
kategorijā.

REĢISTRĀCIJA UN
SVERŠANA

Komandas pārstāvis un/vai treneris ir atbildīgs par dalībnieka atbilstību konkrētai
vecuma un svara kategorijai, kā arī par konkrēta sportista sagatavotību sacensībām.
03.04.2020. (piektdienā) – viesnīcas Pegasa Pils hotel telpās – no 18:00 līdz 21:00.
04.04.2020. (sestdienā) – Sporta halle, Raiņa iela 55, Jūrmala, Latvija – no 07:00 līdz
08:30.
Līdzi jābūt pasei vai ID kartei.
Maksimālā pieļaujamā svara starpība - 200 g.

+371 26555727

info@ippon.lv
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Uzvarētāju apbalvošana notiek paralēli sacensību norisei.
Par 1.vietu: Kauss + medaļa
Par 2.un 3.vietām: medaļa
1., 2., 3.vietas papildus tiek apbalvotas ar dāvanām no sponsoriem
Naudas balvas:
Kumite MALE OPEN kategorijā:
1.vieta – EUR 1000,
2.vieta – EUR 500,
3.vieta – EUR 2х200.
Kumite FEMALE OPEN kategorijā:
1.vieta – EUR 500,
2.vieta – EUR 300,
3.vieta – EUR 2х100.
APBALVOŠANA

Kumite JUNIOR MALE OPEN kategorijā:
1.vieta – EUR 100.

Kumite JUNIOR FEMALE OPEN kategorijā:
1.vieta – EUR 100.
Kumite CADET MALE OPEN kategorijā:
1.vieta – EUR 100.
Kumite CADET FEMALE OPEN kategorijā:
1.vieta – EUR 100.
Komandu kopvērtējumā (Tiek skaitītas pirmās vietas par divām sacensības dienām
kopā. Vienādu pirmo vietu skaita gadījumā – otrās vietas utt):
1.vieta – EUR 1000,
2.vieta – EUR 500,
3.vieta – EUR 200.
IEEJA

Ieeja skatītājiem BEZMAKSAS

KATEGORIJAS
KATA Male

KATA Female

U16

U16

U18

U18

Seniors

Seniors

Team KATA Male (14+ gadi)

Team KATA Female (14+ gadi)

KUMITE Male

KUMITE Female

U16 (14-15 gadi): -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg; OPEN

U16 (14-15 gadi): -47 kg, -54 kg, +54 kg; OPEN

U18 (16-17 gadi): -55 kg, -61 kg, -68 kg, -76 kg, +76 kg; OPEN

U18 (16-17 gadi): -48 kg, -53 kg, -59 kg, +59 kg; OPEN

Seniors: -60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg, OPEN

Seniors: -50 kg; -55 kg, -61 kg, -68 kg, +68 kg, OPEN

TEAM Cadets (3+1)

+371 26555727

TEAM (Cadet + Junior + Senior)

info@ippon.lv

www.ippon.lv
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TEAM Juniors (3+1)
TEAM Seniors (3+1)

Organizators patur tiesības mainīt kategorijas.
(piemēram, ja kategorijā ir 4 vai mazāk dalībnieku, organizatoram ir tiesības apvienot kategorijas)

GRAND PRIX JURMALA 2020
Dalībnieku limits – 900 sportisti
2020.gada 5.aprīlī (svētdiena), U8, U10, U12, U14
SACENSĪBU
NOSAUKUMS

GRAND PRIX JURMALA 2020

BALVU FONDS

Kopējais balvu fonds – 5000 Eiro (naudas balvas) + dāvanas no sponsoriem.

SACENSĪBU DATUMS

2020.gada 5.aprīlis (svētdienā), sacensību sākums plkst. 09:00.

SACENSĪBU NORISES
VIETA

Sporta halle, Raiņa iela 55, Jūrmala, Latvija
Klubs „IPPON.LV” (Latvija, reģ.nr. 40008181424) sadarbībā ar Latvijas Karatē federāciju
(reģ.nr. 40008024026).

ORGANIZĒTĀJS
Atbildīgā persona par pasākuma norisi – Andrejs Ozerovs, mob. +371 26555727
SACENSĪBU GALVENAIS
TIESNESIS

LKF Tiesnešu Kolēģijas Tiesnešu komitejas vadītājs, EKF licences īpašnieks
Igors Ponomarenko.

REFERI

Latvijas Karatē federācijas licencētie nacionālās kategorijas tiesneši, starptautiskās
kategorijas tiesneši.
Tiek aicināti ārvalstu tiesneši ar augstāko nacionālo kategoriju vai ar EKF/WKF licenci.
Tiesnešu pieteikšana – igors.ponomarenko@sevas.lv
Sacensību laikā tiesneši tiks nodrošināti ar siltām pusdienām.
Tiesnešu darbs tiek apmaksāts.
Tiesnešu brīfings – 05.04.2020. plkst. 8:30.

SACENSĪBU NOTEIKUMI

WKF noteikumi ar izmaiņām kategorijās U8, U10, U12, U14.
Olimpiskā sistēma ar divām 3.vietām (ar „gandarījuma” cīņām).
Laukuma izmērs: 8m x 8m.

+371 26555727

info@ippon.lv

www.ippon.lv
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WKF noteikumi ar izmaiņām kategorijās U8, U10, U12, U14.
U8 (6-7 gadi) jātaisa vismaz 1 KATA.
U10 (8-9 gadi) jātaisa vismaz 1 KATA.
U12 (10-11 gadi) jātaisa vismaz 2 KATA.
KATA
U14 (12-13 gadi) jātaisa vismaz 3 KATA.
Sportisti izpilda kata vienlaicīgi (U8, U10, U12, U14).
KOMANDU KATA – komandas ar jauktu dzimumu ir atļautas. Cīņās par medaļām Bunkai
netiek demonstrēts. Komandu KATA U10, U14 nav repasāžas (zaudējums ½ finālā =
3.vieta).

+371 26555727

info@ippon.lv

www.ippon.lv
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NOLIKUMS
WKF noteikumi ar izmaiņām kategorijās U8, U10, U12, U14:
U8, U10 – cīņas ilgums 1:00 min. vai līdz 6 punktu starpībai.
U12, U14 – cīņas ilgums 1:30 min. vai līdz 6 punktu starpībai.
KUMITE

KOMANDU KUMITE - Komanda sastāv no 3+1 sportistiem. Komandu kumite U10, U12, U14
nav repasāžas (zaudējums ½ finālā = 3.vieta)
KOMANDU KUMITE MEITENES - Komanda sastāv no 1 sportista katrā vecuma gadā (1
sportiste U10, 1 sportiste U12, 1 sportiste U14). Pirmais aplis sākas ar jaunā vecuma.
Nākamais aplis – no vecāka vecuma. Repasāža nav, zaudējums ½ finālā = 3.vieta

PROTESTS

Protesta izskatīšana – depozīts EUR 100,00.
Saskaņā ar WKF noteikumiem ar izmaiņām kategorijās U8, U10, U12, U14.

KUMITE kategorijās U8, U10, U12 sportisti var startēt bez ķermeņa protektora.

EKIPĒJUMS

Kategorijās U8, U10, U12, U14 – sieviešu kategorijās meitenes var startēt bez krūšu
aizsarga.

Sportisti, viņu treneri un vecāki patstāvīgi nes atbildību par jebkurām traumām, kas iegūtas
ekipējuma neizmantošanas rezultātā!

Sacensību organizators nenodrošina ar ekipējumu.
Maksa par dalību sacensībās - EUR 30,00 par vienu kategoriju. Maksa par dalību
komandas sacensībās - EUR 50,00 par vienas komandas dalību vienā kategorijā. Samaksa
notiek reģistrācijas laikā vai ar pārskaitījumu (rēķinu pieprasīt pa e-pastu
ippon.lv@inbox.lv). Dalībnieku limits – 900 sportisti
DALĪBA SACENSĪBĀS

Dalībnieki nes atbildību par savu veselības stāvokli un atbilstību sacensībām, kā arī par
veselības apdrošināšanu.

Komandas pārstāvja pienākums ir iepazīstināt katru komandas sportistu ar Nolikuma
nosacījumiem.
Pieteikumi tiek pieņemti līdz 2020.gada 29.martam plkst. 24:00 elektroniski:
www.karateregistration.lv (login-password
sniegs
organizators,
pēc
iepriekšējā
pieprasījuma pa e-pastu ippon.lv@inbox.lv).
Par katru izmaiņu, kas notiek pēc 29.03.2020., tiek aprēķināta papildus maksa EUR 5,00.
PIETEIKUMI

Telefons informācijai: +371 26555727 (Andrejs Ozerovs).
Sportistam atļauts piedalīties savā vecuma un svara kategorijā un papildus vecākā
kategorijā savā svarā.

REĢISTRĀCIJA UN
SVERŠANA

+371 26555727

Komandas pārstāvis un/vai treneris ir atbildīgs par dalībnieka atbilstību konkrētai vecuma
un svara kategorijai, kā arī par konkrēta sportista sagatavotību sacensībām.
03.04.2020. (piektdienā) – viesnīcas Pegasa Pils hotel telpās – no 18:00 līdz 21:00.
04.04.2020. (sestdienā) – Sporta halle, Raiņa iela 55, Jūrmala, Latvija – no 07:00 līdz 08:30.
05.04.2020. (svētdienā) – Sporta halle, Raiņa iela 55, Jūrmala, Latvija – no 07:00 līdz 08:30.

info@ippon.lv

www.ippon.lv
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Līdzi jābūt pasei vai ID kartei.
Maksimālā pieļaujamā svara starpība - 200 g.

Uzvarētāju apbalvošana notiek paralēli sacensību norisei.
Par 1.vietu: Kauss + medaļa
Par 2.un 3.vietām: medaļa
1., 2., 3.vietas papildus tiek apbalvotas ar dāvanām no sponsoriem
APBALVOŠANA

Naudas balvas:
Komandu kopvērtējumā (Tiek skaitītas pirmās vietas par divām sacensības dienām kopā.
Vienādu pirmo vietu skaita gadījumā – otrās vietas utt):
1.vieta – EUR 1000,
2.vieta – EUR 500,
3.vieta – EUR 200.

IEEJA

Ieeja skatītājiem BEZMAKSAS

KATEGORIJAS
KATA Male

KATA Female

U8 (6-7 gadi)

U8 (6-7 gadi)

U10 (8-9 gadi)

U10 (8-9 gadi)

U12 (10-11 gadi)

U12 (10-11 gadi)

U14 (12-13 gadi)

U14 (12-13 gadi)
TEAM U10 (male+female) – nav repasāžas
TEAM U14 (male+female) – nav repasāžas

KUMITE Male

KUMITE Female

U8 (6-7 gadi): OPEN

U8 (6-7 gadi): OPEN

U10 (8-9 gadi): -28 kg, -32 kg, -36 kg, +36 kg

U10 (8-9 gadi): -25 kg, -30 kg, +30 kg

U12 (10-11 gadi): -30 kg, -35 kg, -40 kg, -45 kg, +45 kg

U12 (10-11 gadi): -35 kg, -40 kg, +40 kg

U14 (12-13 gadi): -40 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, +55 kg

U14 (12-13 gadi): -42 kg, -47 kg, +47 kg

TEAM U10 (3+1) – nav repasāžas
TEAM U12 (3+1) - nav repasāžas

TEAM (U10 + U12 + U14) - nav repasāžas

TEAM U14 (3+1) - nav repasāžas

Organizators patur tiesības mainīt kategorijas.
(piemēram, ja kategorijā ir 4 vai mazāk dalībnieku, organizatoram ir tiesības apvienot kategorijas)

+371 26555727

info@ippon.lv

www.ippon.lv
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Grand Prix Jurmala 2020 Viesnīcas:
 Galvenā viesnīca:
Spa Hotel Pegasa Pils ****
Jūras iela 60, Jūrmala, Latvija
http://hotelpegasapils.com/
sveta@pegasapils.com
Cenas no 35 eiro/persona.
 Oficiālā viesnīca:
Good Stay Eiropa ****
Jūras iela 56, Jūrmala, Latvija
http://www.goodstayhotels.com/viesnicas/eiropa-hotel/lv/
marketing@eiropahotel.lv
Cenas no 22 eiro/persona
 Oficiālā viesnīca:
Viesnīca Elīna ***
Lienes iela 43, Jūrmala, Latvija
http://www.elinahotel.lv
elina@elinahotel.lv
Cenas no 15 eiro/persona
 Oficiālā viesnīca:
Iekšlietu ministrijas viesnīca
Piestātnes iela 14, Jūrmala, Latvija
iveta.kazakevica@agentura.iem.gov.lv
Cenas no 15 eiro/persona
Speciālu “Grand Prix Jurmala 2020” cenu saņemšanai – izmantot promo-kodu
“karate”.

+371 26555727
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Grand Prix Jurmala 2020 Vīzas:
Vīzu noformēšanai (palīdzībai) griezties pie organizatora:
ippon.lv@inbox.lv
Andrejs Ozerovs

+371 26555727

info@ippon.lv

www.ippon.lv

