LATVIJAS TEHNISKAIS
ČEMPIONĀTS 2016
(WTF, ITF)
NOLIKUMS

Organizatori

Latvijas Taekvondo federācija
Stirnu iela 8, Riga,
LV-1082, LATVIJA
e-mail: ltkf@inbox.lv;
phone: +371 29557526
“VALEO” nami
Stirnu iela 8, Rīga,

Vieta un datums

11.-12. Jūnijs 2016. gads
„Pumse” (pielikums Nr.1) – 11.06.16

Noteikumi - WTF, ETU, LTKF

„Tul” (pielikums Nr.3) – 12.06.16

ITF sacensību noteikumi

„Pumse” PARA Taekvondo

Noteikumi - WTF, ETU, LTKF

(pielikums Nr.1) – 11.06.16
Disciplīnas

sacensības uz sitiena ātrumu

Noteikumi - WTF, ETU, LTKF

(pielikums Nr. 2)
tests uz sitiena spēku

Noteikumi - WTF, ETU, LTKF

(pielikums Nr. 2)

Dalības maksa

tehniskajās disciplīnās ar LTKF licenzi

15 EUR

tehniskajās disciplīnās bēz LTKF licenzi

25 EUR

Pieteikuma

Līdz 2016. gada 08. jūnijam

formas

piereģistrēt sportistus LTKF sacensību mājaslapā - www.mytkdlv.com
Dalībnieku reģistrācija un svēršana – 11. jūnija no 9:00 līdz 10:00

Reģistracija

Stirnu iela 8 “Valeo” nami
Obligāti jābūt līdzi TKD pase ar atestācijas zīme un/vai
LTKF atestācijas sertifikāts

Sacensību
sakums
Galvenais
tiesnesis
Sacensību
noslēgums

11. junija 11:00
Starptautiskais tiesnesis Olga Kaziora
Apbalvošana

Kontaktu persona:
Viktoras Mališauskas
tel. +371 29557526
Email: ltkf@inbox.lv

Pielikums Nr 1

PUMSE

Vecumgrupas un kategorijas:
Berni (2007-2009 dz.g.), zēni.
Berni (2007-2009 dz.g.), meitenes.
Berni (2005-2006 dz.g.), zēni un meitenes līdz 5 kupam.
Berni (2005-2006 dz.g.), zēni un meitenes no 5 kupa.
Kadeti (2002-2004 dz.g.), zēni un meitenes līdz 5 kupam.
Kadeti (2002-2004 dz.g.), zēni un meitenes no 5 kupa.
Juniori (1999-2001 dz.g.), jaunieši un jaunietes līdz 5 kupam.
Juniori (1999-2001 dz.g.), jaunieši un jaunietes no 5 kupa.
Pieaugušie (1998 + dz. g.), vīrieši un sievietes līdz 5 kupam.
Pieaugušie (1998 + dz. g.), vīrieši un sievietes no 5 kupa.
Grupas sacensības (2001 + dz.g.) vīrieši un sievietes no 2 līdz 3 cilvēkiem grupā.

PUMSE PARA Taekvondo
PARA TKD Vecumgrupas un kategorijas:
Meitenes, jaunietes un sievietes
Zēni, jaunieši un vīrieši

Pielikums Nr. 2

Sacensības uz sitiena ātrumu
Sacensību nosacījumi:

Katrs dalībnieks 10 sekunžu laikā veic bandalčagi sitienus no abām

kājām uz ātrumu pa maisu ar elektronisko veste
Vecumgrupas un kategorijas:
Berni (2007-2009 dz.g.), zēni.
Berni (2007-2009 dz.g.), meitenes.
Berni (2005-2006 dz.g.), zēni.
Berni (2005-2006 dz.g.), meitenes.
Kadeti (2002-2004 dz.g.), zēni.
Kadeti (2002-2004 dz.g.), meitenes.
Juniori (1999-2001 dz.g.), jaunieši.
Juniori (1999-2001 dz.g.), jaunietes.
Pieaugušie (1998+), vīrieši.
Pieaugušie (1998+), sievietes.
Tests uz sitiena spēku
Sacensību nosacījumi:

Katrs dalībnieks veic bandalčagi sitienus no abām kājām pa maisu ar

elektronisko veste ar maksimālo spēku. No katras kājas 3 mēģinājumi, ieskaitē iet labākais sitiens
no katras kājās.
Vecumgrupas un kategorijas:
Berni (2007-2009 dz.g.), zēni.
Berni (2007-2009 dz.g.), meitenes.
Berni (2005-2006 dz.g.), zēni.
Berni (2005-2006 dz.g.), meitenes.
Kadeti (2002-2004 dz.g.), zēni.
Kadeti (2002-2004 dz.g.), meitenes.
Juniori (1999-2001 dz.g.), jaunieši.
Juniori (1999-2001 dz.g.), jaunietes.
Pieaugušie (1998+), vīrieši.
Pieaugušie (1998+), sievietes.

Pielikums Nr. 3
1. Mērķis un uzdevumi
1.1. Taekvondo popularizēšana Latvijā.
1.2. Draudzīgu attiecību dibināšana starp klubu sportistiem.
1.3. Tehnisko vingrinājumu TUL pilnveidošana.

2. Laiks un vieta
2.1. 2016.gada 12.jūnijā, Stirnu iela 8, Rīgā, Latvija
09.00-10.00
reģistrācija (dalībniekam obligāti jāuzrāda personas dokumentu);
10.00-10.30
komandu pārstāvju sapulce un dalībnieku izloze;
10.30-15.00
sacensības un apbalvošana.

3. Sacensību organizatori
3.1. Sacensības organizē Latvijas Taekvondo federācija;
3.2. Organizēšanas komitejas priekšsēdētājs – Sergejs Saulīte (3.dans), tālr. +371 26469257, e-pasts:
chingoo@inbox.lv.

4. Dalībnieki
4.1. Sacensībās drīkst piedalīties sportisti ar atestācijas pakāpēm no 10.gupa līdz 1.gupam;
4.2. Dalībnieku vecums – no 6 gadiem un vecāki;
4.3. Visi sacensību dalībnieki iedalās pēc meistarības pakāpes un vecuma divīzijās.

5. Sacensību programma
Visi dalībnieki tiek sadalīti grupās pa 4-3 cilvēkiem, kuri sacenšas pēc apļa sistēmas. Tad 1-2.vietas
ieguvēji grupās turpina sacensties finālturnīrā par medaļām pēc olimpiskās sistēmas.
5.1. Formālo vingrojumu kompleksu ”TUL” disciplīna – individuālās sacensības:
5.1.1. Vīrieši un sievietes startē atsevišķi.
Kategorija
„D – 1”
„D – 2”
„C”
„B”
„A – 1”

Gups
10-9. gups
8-7. gups
6-5. gups
4-3. gups
2.-1. gups

Vecums
Līdz 9, 10-11, 12-13, 14-17, 18+
Līdz 9, 10-11, 12-13, 14-17, 18+
Līdz 9, 10-11, 12-13, 14-17, 18+
10-11, 12-13, 14-17, 18+
12-17, 18+

Līdz finālam dalībnieks izpilda vienu pēc izlozes Tulu, bet finālturnīrā divus izlozes Tulus.

6. Dalības maksa
6.1.

Dalības maksa 10,- EUR.

7. Sacensību tiesāšana
8.1. Tiesneši, kuri nav izgājuši semināru, instruktāžu vai nav tērpušies atbilstoši noteikumiem pie
sacensību tiesāšanas netiks pielaisti. Tiesnešu darbs tiek finansiāli atalgots.
8.2. Tiesnešu kolēģijas vadītājs: Galvenais tiesnesis – Artūrs Saulīte (I dans);
8.3. Sacensības galvenais sekretārs – Sergejs Saulīte (III dans)
8.4. Pārējie sacensību tiesneši tiks norīkoti uz laukumiem sacensību dienā.

8. Sportista ekipējums
9.1 Obligāti jābūt:
9.1.1 ITF noteiktam formas tērpam (Doboks);

9. Apbalvošana
10.1. Par 1., 2. un divas 3. vietas UZVARĒTĀJI tiks apbalvoti ar diplomiem un medaļām;

11. Pieteikums dalībai
Aizpildīto pieteikumu jāiesniedz līdz 2016.gada 9.jūnijām pa e-pastu: chingoo@inbox.lv. Mutisko
pieteikumu jāiesniedz līdz 31.maijam pa tel. 26469257.

