NOLIKUMS
XIX atklātajām karatē sacensībām
“Jūrmalas kauss – 2020”
Mērķis:

Karatē sporta veida popularizēšana un attīstīšana kā Jūrmalas
pilsētā, tā arī Latvijā. Latvijas un pārējo dalības valstu spēcīgāko
sportistu noteikšana.

Organizators:

Starptautiskās Yoshukai asociācijas pārstāvji Latvijā biedrība
“Skolas sporta klubs “Neguss”” ar reģ. Nr. 40008027840 un
ar Latvijas karatē federācijas un Jūrmalas pilsētas domes
atbalstu.

Norises laiks:

2020.gada 26. septembrī plkst.1000

Norises vieta:

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas Sporta halle, Raiņa iela 55,
Jūrmala, Latvija

Tiesneši:

LKF Tiesnešu Kolēģijas Tiesneši. Sacensību laikā tiesneši tiks
nodrošināti ar siltām pusdienām.
Sacensību galvenais tiesnesis Igors Ponomarenko.

Reģistrācija:

Reģistrācija 26.09.2020. no 830. Sacensību norises vietā
saskaņā ar organizatora sagatavoto un nosūtīto ierašanas
sarakstu. Visiem sportistiem ir obligāta personas apliecība vai
pase.
930 – 1000 Komandu pārstāvju un tiesnešu apspriede. 10.00
sacensību sākums.

Sacensību dienā NEKĀDAS izmaiņas dalībnieku sarakstos netiek veiktas!
Sacensību noteikumi – WKF ar organizatora ieviestām izmaiņām!!!
Laukuma izmērs 8m x 8m
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COVID-19
Biedrība “Skolas sporta klubs “Neguss”” (reģ. Nr. 40008027840) ir atbildīga par
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai" ievērošanu un līdz ar to ir atbildīga par augstākminēto
noteikumu iespējamiem pārkāpumiem.
Skatītāju skaits var tikt ierobežots, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai", kā arī pamatojoties uz citiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Personām ar akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmēm un/vai temperatūru aizliegts
ierasties un uzturēties sacensību norises vietā.
Sportistiem un treneriem ir jāievēro sociālā distancēšanās, kā arī regulāri jāmazgā un
jādezinficē rokas.
Sportisti, treneri, skatītāji apņemas ievērot šī NOLIKUMA noteikumus, kā arī Covid-19:
WKF norādījumus un rekomendācijas.
Sportisti, treneri, skatītāji atbildīgi par epidemioloģiskās drošības pasākumu izpildi, lai
ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību.

KATA
Visās kategorijās - Olimpiskā sistēma.
Karodziņu sistēma ar 5 tiesnešiem.
KATA U16 open / U18 open , +18 g. – punktu sistēma ar planšetēm, WKF KATA
noteikumi.
U8 – vismaz 1kata , U10 kata - saskaņā ar LKF valdē apstiprinātajiem Bērnu noteikumiem
- 1 kata;
• Kategorijas U10, U12, U14, U16 visās KYU kategorijās - vismaz 2 Katas, atkārtot
iepriekšējā aplī izpildīto katu ir aizliegts, olimpiskā sistēma. Iepriekš minētajās
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., Zenshin-kotai.

• Pārējās kategorijās atļauts izpildīt jebkuru KATA no WKF saraksta.
Saskaņā ar LKF apstiprinātajiem Bērnu noteikumiem - līdz 11 gadiem jāpilda kata vienlaicīgi,
12-13 jābūt pa vienam.
Saskaņā ar LKF apstiprinātajiem Bērnu noteikumiem - līdz 9 gadiem netiek ņemta vērā
paklanīšanas. Pēc tam jāņem vērā (no 10 gadiem būs diskvalifikācija).
U16 OPEN; U18; +18g.- kategorijās WKF noteikumi, olimpiskā sistēma, sportisti katas
izpilda pa vienam.
Visās Kata kategorijās – pilna reposāža, divas 3. vietas;

KATEGORIJAS:
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bērni U8 meitenes
bērni U8 zēni
bērni U10(8-9g.) meitenes
bērni U10(8-9g.) zēni
bērni U12(10-11g.) meitenes
bērni U12(10-11g.) zēni
mini kadeti U14(12-13g.) meitenes
mini kadeti U14(12-13g.) zēni
kadeti U16 (14-15g.) meitenes
kadeti U16 (14-15g.) zēni
U18(16-17g.) meitenes
U18(16-17g.) zēni
+18 g. siev.
+18 g. vīrieši

OPEN
OPEN
-8.kju; OPEN
-8.kju; OPEN
-8.kju; OPEN
-8.kju; OPEN
-8.kju; OPEN
-8.kju; OPEN
-7.kju OPEN
-7.kju OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN

KUMITE – pieļaujamais svara pārsniegums 0.2 kg;
kumite - Vērtēšana visās kategorijās ir saskaņā ar Kadetu WKF noteikumiem un LKF
valdē apstiprinātajiem Bērnu noteikumiem.
organizators nosaka izmaiņas cīņu ilgumā šādās kategorijās:
U8; U10 – 1 minūte vai līdz 6 punktu starpībai
U12, U14 –1.5 minūtes vai līdz 6 punktu starpībai
U-16; U-18 - 2 min.
+18 gadi sievietes- 3 min.
+18 gadi vīrieši – 3 min.
kumite ekipējums - jābūt:
• Kategorijās no U8 līdz U14 "Vienam dalībniekam ir jāvelk sarkani cimdi, sarkani
pēdu sargi un sarkana josta (Aka) un otram dalībniekam jāvelk zili cimdi, zili pēdu
sargi un zila josta (Ao) jebkādas krāsas (sarkanas / zilas) apakšstilbu sargi, 12 13g. arī ķermeņa aizsargs. Zobu aizsargi ir obligāti.
• Jebkurš aizsardzības ekipējums jābūt WKF/EKF dizaina ekipējums, bet ne obligāti
approved WKF."
• U16 kategorijā un vecāks – atbilstoši WKF noteikumiem
Sportisti, viņu treneri un vecāki patstāvīgi nes atbildību par jebkurām traumām, kas iegūtas
ekipējuma neizmantošanas rezultātā!
Sacensību organizators nenodrošina ar ekipējumu.
KATEGORIJAS
bērni U8(6-7g.) meitenes
bērni U8(6-7g.) zēni
bērni U10(8-9g.) meitenes
bērni U10(8-9g.) zēni
bērni U12(10-11g.) meitenes
bērni U12(10-11g.) zēni
mini kadeti U14(12-13g.) meitenes
mini kadeti U14(12-13g.) zēni
kadeti U16 (14-15g.) meitenes
kadeti U16 (14-15g.) zēni

OPEN
-25 / +25 kg
-30 / +30 kg
-27 /-32 / -36/ + 36 kg
-35 / -40 / +40 kg;
-30 / -35 / -40 / -45/ +45 kg
-42 / -47 / +47kg
-40 / -45 / -50 / -55 / +55kg
-47 / -54 / +54 kg
-52 / -57 / -63 / -70 / +70 kg
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U18(16-17g.) meitenes
U18(16-17g.) zēni
+18 g. siev.
+18 g. vīrieši

-48 / -53 / -59 / +59 kg
-55 / -61 / -68 / -76 /+76 kg
-61 / +61 kg
-75 / +75 kg

Ekipējums: U16 kategorijās – atbilstoši WKF noteikumiem;
Visās Kumite kategorijās sacensības notiek pēc olimpiskās sistēmas ar pilnu reposāžu,
2(divas) 3.vietas!!!

SUMO:
Sacensības notiek pēc apļa sistēmas; cīņas laukuma izmērs 3x3m + 1m aizsargjosla ap
laukumu;
Saskaņā ar ar LKF apstiprinātajiem SUMO noteikumiem.
Divas 3.vietas visās kategorijās.
Zēni:
Līdz 5 gadiem
U8(6-7 gadi)
U10(8-9 gadi)
U12(10-11 gadi)

-20; +20 kg
-25; +25 kg
-30; +30 kg
-40; +40 kg

Meitenes:
Līdz 5 gadiem
U8(6-7 gadi)
U10(8-9 gadi)
U12(10-11 gadi)

OPEN kg
-22; +22 kg
-25; +25 kg
-30; +30 kg

FANTOM
Saskaņā ar LKF apstiprinātajiem FANTOM noteikumiem.
FANTOM ZĒNI
-7 gadi
8 gadi
9 gadi
10 gadi
11 gadi
FANTOM MEITENES
-7 gadi
8 gadi
9 gadi
10 gadi
11 gadi
Divas 3.vietas visās kategorijās.
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Visās disciplīnās organizators patur tiesības mainīt kategorijas. (piemēram, ja kategorijā ir
4 vai mazāk dalībnieku, organizatoram ir tiesības apvienot
kategorijas)

Dalības sacensībās: KATA un KUMITE katra kategorija 25 EIRO; SUMO un
FANTOM 20 EIRO
Protesta izskatīšana – 100 EUR
Dalībnieki nes atbildību par savu veselības stāvokli un atbilstību sacensībām, kā arī par
veselības apdrošināšanu.
Balvas:
Ar galveno JŪRMALAS KAUSU – 2020 tiek apbalvots klubs, kura sportisti olimpisko
disciplīnu (KATA un KUMITĒ) summā būs izcīnījuši visvairāk
1.vietu.
Ar kausu tiek apbalvots arī klubs , kurš ar tādiem pašiem nosacījumiem izcīnījis 2. un 3.
vietu.
Pieteikumi: Pieteikumus sūtīt uz e-pastu:
agafonova.viktorija@gmail.com
Par pieteikumiem, sarakstiem atbildīgā Viktorija Agafonova tālr. +371 29118019
Par kategorijām – Sergejs Lukačs tālr. 26579543
Par sacensību organizāciju atbildīgā persona Ēriks
Annuškāns +371 29230170;
Pieteikumi tiek pieņemti līdz 2020. gada 23. septembrim plkst. 24:00
Pēc 24. septembra pieteikumi netiek pieņemti.
Sportistam atļauts piedalīties savā vecuma un svara kategorijā un
papildus vienā vecākā kategorijā savā svarā
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