RIGA STARS/FUDZI CUP 2020
ORGANIZĒ
Fudzi Sporta Klubs & Latvijas Karatē Federācija
NORISES VIETA
Latvia, Rīga, Grostonas iela 6b, Elektrum Sporta Centrs
NORISES LAIKS
15.03.2020
REGISTRĀCIJA
14.03.2020., 16.00-19.30 BELLEVUE Park Hotel Riga, Slokas iela 1,
Rīga, Latvija vai sacensību nories dienā plkst. 8.30-9.30 Latvia, Rīga, Grostonas iela 6b,
Elektrum Sporta Centrs.
Tikai Latvijas komandām: Sacensību norises dienā 8.00-9.00 sacensību norises vietā.
Dalībnieku iepriekšēja reģistrācija ir jāveic elektroniski interneta vietnē www.shotokan.lv/online/;
www.karateregistration.lv Dalībnieku skaits ie ierobežots (līdz 600 dalībniekiem)
Lai iegūtu paroli reģistrācijas sistēmai un uzdotu savus jautājumus par reģistrāciju lūdzam sazināties ar
Borisu Krasnovu pa tālruni +371 29621418 vai e-pastu: karatedo@balticom.lv
REĢISTRĒŠANAS TERMIŅŠ reģistrācijai ir 09.03.2020. Pēc 09. marta par katru izmaiņu tiks
piemērota papildu maksa 10 EUR apmērā, izņemot izsvītrošanu.
NEKĀDAS CITAS IZMAIŅAS izņemot izsvītrošanu netiks pieņemtas sacensību dienā!
Sportisti kā arī viņu treneri un vecāki ir paši atbildīgi par visiem ievainojumiem, kuri tiks iegūti
nepieciešama ekipējuma neizmantošanas dēļ! Dalībnieki paši ir atbildīgi par sava veselības stāvokļa
atbilstību dalībai turnīrā un veselības apdrošināšanu!
Organizatori nenodrošina nepieciesamo ekipējumu!

Sacensību norises vietā notiks fotografēšana un videofilmēšana, uzņemtās fotogrāfijas sacensību
organizatori drīkst izmantot pašreklāmas materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem
cilvēkiem.
DALĪBAS MAKSA
25 EUR dalībai
U8, U10, U12, U14, U16 kategorijās
50 EUR no komandas Komandu Kata, Komandu Kumite
Rīgas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu īstenoto sporta programmu audzēkņu grupām
dalības maksai ir atlaide – 25%.
APMAKSAS VEIDI

Maksājums ar pārskaitījumu (līdz 2020. gada 09. martam,) uz
FUDZI SPORTA KLUBS
Reg.nr.: 40008073430
Jur.adrese: Salnas iela 20-19, Riga, LV-1021
Banka: A/S SEB Banka
IBAN: LV27UNLA0050003849907
SWIFT kods: UNLALV2X

PAPILDU INFORMĀCIJA
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, 1.vietu ieguvēji
tiks apbalvoti arī ar kausiem.

3 labākās komandas katrā veidā KATA, KUMITE, SUMO pēc iegūto 1.vietu skaita
(vienāda rezultāta gadījumā – 2.vietu skaita utt.) tiks apbalvotas ar LIELO KAUSU!!!

RIGA STARS/FUDZI CUP 2020
15.03.2020 SĀKUMS 09:30
Tiesnešu sapulce 9:00
NOTEIKUMI – WKF noteikumi
WKF noteikumi bērniem ar organizatora ieviestām izmaiņām, kuras apstiprināja Latvijas Karate
Federācijas valde.
KIMONO ir obligāts visiem dalībniekiem visās kategorijās!
KATA
Visās kategorijās abi sportisti katu izpilda vienlaicīgi ar savām atestācijas jostām!

Olimpiskā sistēma šajās kategorijās:
U12 OPEN
U14 OPEN

vismaz 2 Katas – atkārtot pēdējo izpildīto katu ir aizliegts
vismaz 3 Katas – atkārtot pēdējās 2 izpildītās ir aizliegts

Apļa sistēma (Grand prix) šajās kategorijās:
* Sportistiem ir atļauts izpildīt tikai katas, kuras ir minētas šajā sarakstā:
Taikioku, Heian 1-5, Pinan 1-5, Ten-no-kata 1-3, Geksadai 1-2, Saifa.
U8 OPEN, U10 OPEN, U10 visi kju, U12 -9 kju kategorijas
vismaz 1 Kata, paklanīšanās nevērtē
Citas U12, U14, U16 kju kategorijas
vismaz 2 Katas, paklanīšanās vērtē

Kategorijās, kurās cīņas noris pēc apļa sistēmas, katrā apakšgrupā ir 3-5 sportisti, pēc apakšgrupu
cīņu aizvadīšanas divi labākie katras apakšgrupas sportisti turpina cīņu par medaļām pēc
Olimpiskās sistēmas.
KUMITE
pieļaujamais svara pārsniegums 0.2 kg

Cīņu ilgums:
U8, U10 – 1 minūte vai līdz 4 punktu starpībai
U12, U14 –1.5 minūtes vai līdz 6 punktu starpībai
U16 – WKF noteikumi
EKIPĒJUMS
Saskaņā ar WKF noteikumiem, ekipējumam nav jābūt ar “WKF approved” zīmi.
U14 un U16 vecuma grupās ķermeņa aizsargvestes ir obligātas!

SUMO
Apļa (Grand-Prix) sistēma, cīņa ilgst līdz 2 uzvarām, laukuma izmērs – 3x3 m

Individuālajās kategorijās pilna reposāža un divas 3.vietas.
Komandu kategorijās pilna reposāža un divas 3.vietas.

KATEGORIJAS
PIRMĀ DAĻA plkst. 9:30-10:30
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/ +40 kg

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

OTRĀ DAĻA no plkst. 10:30

KATA
U8(6-7g.) meitenes
U8(6-7g.) zēni
U10(8-9g.) meitenes
U10(8-9g.) zēni
U12(10-11g.) meitenes
U12(10-11g.) zēni
Mini Kadeti U14 meitenes
Mini Kadeti U14 zēni
Kadeti U16 meitenes
Kadeti U16 zēni

OPEN
OPEN
-9 kju/ -7 kju/ -5 kju/ OPEN
-9 kju/ -7 kju/ -5 kju/ OPEN
-9 kju/ -7 kju/ -5 kju/ OPEN
-9 kju/ -7 kju/ -5 kju/ OPEN
-7 kyu/ -5 kyu; OPEN
-7 kyu/ -5 kyu; OPEN
OPEN
OPEN

TEAM KATA
-11 gadi, +12 gadi vismaz 2 katas; Bunkai nav obligāts!
(komandā ir atļauts piedalīties abu dzimumu pārstāvjiem)
KUMITE
U8(6-7g.) zēni
U8(6-7g.) meitenes
U10(8-9g.) zēni
U10(8-9g.) meitenes
U12(10-11g.) zēni
U12(10-11g.) meitenes
Mini kadeti U14 zēni
Mini kadeti U14 meitenes
Kadeti U16 zēni
Kadeti U16 meitenes

-23/ +23 kg
OPEN
-28/-32/-36/+36 kg/ OPEN
-25/-30/+30 kg/ OPEN
-30/-35/-40/-45/+45 kg/ OPEN
-35/-40/+40 kg/ OPEN
-40 / -45 / -50 / -55 / +55 kg/ OPEN
-42 / -47 / +47 kg/ OPEN
OPEN; -52 / -57 / -63 / -70 / +70 kg
OPEN; -47 / -54 / +54 kg

KUMITE KOMANDĀM ZĒNI
U10/U12/U14/U16 (Komanda sastāv no 3+1 sportista)
KUMITE KOMANDĀM MEITENES
U10/U12/U14/U16 (Komanda sastāv no 3+1 sportistes)

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

