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NOLIKUMS
Taekvondo WT (World Taekwondo) atēstācijas limeņiem.

1.

Vispārīgie noteikumi.
1.1. Esošais nolikums reglamentē reģistrēto fizisko personu (turpmāk tekstā- RFP) kvalifikācijas
(atestācijas) eksāmenu kārtību un taekvondo WT jostu kvalifikācijas līmeņu (KUP, DAN) piešķiršanu.
1.2. Kvalifikācijas līmenis, kas piešķirts ar pārkāpumu vai esošā nolikuma neievērošanu, nav
taekvondo WT, WTE kvalifikācija un netiek apstiprināts LTKF.
1.3.Vispārējo vadīšanu, plānošanu un kvalifikācijas eksāmenu rīkošanu realizē LTKF Kvalifikācijas
komisija (turpmāk tekstā- KK).
1.4. KK locekļi tiek iecelti pēc LTKF prezidenta rīkojuma, kuri ir taekvondo instruktori, kas izgājuši
speciālu sagatavošanu.
1.5. KK pēc sava sprieduma ieceļ eksaminētājus, kuriem ir noteikta kvalifikācija, kas ļauj realizēt
kvalifikācijas eksāmenus.Eksaminētāju skaits uz katru eksāmenu nedrīkst būt mazāks par diviem
cilvēkiem.
1.6. Jautājumi, kas nav skarti šajā nolikumā izskata LTKF valde.

2.

Pielaišana pie atestācijas.
2.1. Pie eksāmena kārtošanas tiek pielaistas piereģistrētas fiziskās personas.
2.2. Izņēmuma gadījumos pie eksāmena kārtošans var tikt pielaistas personas, kuras nav reģistrētas
LTKF. Pielaišana var būt tikai pēc Valdes lēmuma vai LTKF prezidenta rīkojuma. Tādā gadījumā
atestācijas eksāmenu maksas lielums un kārtība var atšķirties no šajā nolikumā noteiktajiem.
2.2. Atestācijas rīkošanas pieteikumu iesniedz kluba direktors ne vēlāk kā 15 dienas līdz atestācijas
datumam. Kluba direktors apmaksā kvalifikācijas iemaksu (pielikums Nr.2) par visiem kluba
locekļiem, kuri piedalās atestācijas eksāmena kārtošanā, līdz eksāmena sākuma brīdim.
2.3. Sportistiem, kuri kārto atestācijas eksāmenu, jābūt tērptiem noteikta parauga dabokā ar jostu,
kas apstiprina esošo kvalifikācijas līmeni.

3.

Atestācijas rīkošanas kārtība.
3.1. Atestācijas eksāmens norisinās saskaņā ar LTKF apstiprinātiem noteikumiem (Pielikums Nr.1) un
eksaminētāju noteiktā kārtībā.
3.2. Par eksaminētājiem var būt instruktori, kuri pārzin LTKF atestācijas programmu. Eksaminētāju
vadītājam jābūt LTKF KK loceklim.
3.3. Atestācijas eksāmens sastāv no divām daļām- zināšanu un prasmju pārbaude tradicionālajā
taekvondo un sporta (olimpiskajā) taekvondo.
Tradicionālajā taekvondo tiek kārtotas sekojošās taekvondo sadaļas:
- pumse, izpilde un terminoloģija;
- bāzes tehnika, izpilde un terminoloģija;
- spērieni ar kājām, vienveidīgie un kombinācijās;
- taekvondo terminoloģija;
- pašaizsardzība pret dažāda veida uzbrukumiem;

- sparings, viensoļa, trīssoļu, sporta;
- priekšmetu laušana.
Sporta taekvondo tiek kaŗtotas sekojošās sadaļas:

- fiziskās sagatavotības tests;
- sparinga spērienu un sitienu kombināciju tests;

- sacensību noteikumu zināšanu paŗbaude.

3.4. Eksāmeni tiek kārtoti pēc LTKF apstiprinātās jostu sistēmas kārtības. Pēc eksaminētāju lēmuma,
sportists, vienā eksāmenā, var kārtot uz viarākiem kvalifikācijas līmeņiem, ja viņš rāda ļoti labas
zināšanas un tehnikas izpildi.
3.5. Eksaminētāji atzīmē tehnikas izpildes un terminoloģijas kļūdas atestācijas saraksta lapā (Pielikums
Nr.1) tradicionālā un sporta taekvondo tabulās. Vairāk par trīs kļūdām kādā no trim eksāmena
sadaļām, tiek uzskatīta kā taekvondo sadaļas tehnikas nezināšana.
3.6. Vienas taekvondo sadaļas nezināšana tiek uzskatīta kā daļēji nokārtots eksāmens un šīs sadaļas
kārtošana var tikt pārnesta uz vēlāku laiku ar KK lēmumu. Divu taekvondo sadaļu nezināšana tiek
uzskatīts kā nenokārtots eksāmens.
3.7. Pēc eksāmena, KK nodod eksāmena saraksta lapu un taekvondo pases LTKF sekretariātam un
noformē sertifikātus tiem sportistiem, kuri ir sekmīgi nokārtojuši eksāmenu, un taekvondo pasē tiek
veikts attiecīgs ieraksts.
3.8. LTKF apstiprina piešķirto kvalifikāciju ar noteiktā parauga KUP un DAN sertifikātu. Sertifikāti, kuri
izdoti LTKF, ir vienīgais dokuments, kas apstiprina piešķirto kvalifikācijas līmeni sportistam WT un WTE
versijā.
3.9. Pēc sportista vēlmes, pēc sekmīgi nokārtota eksāmena uz DAN līmeni saskaņā ar LTKF
noteikumiem, var noformēt tradicionālā taekvondo sertifikātu Kukkiwon. Sertifikāts no Kukkiwon bez
eksāmena LTKF netiek reģistrēts LTKF.
3.10. LTKF ID karte netiek izdota bez atestācijas.
4.

Kvalifikācijas līmeņa apstiprināšanas kārtība.
4.1. KK apstiprina sportista kvalifikācijas līmeni, ja šī kvalifikācija (KUP, DAN) tika piešķirta agrāk ar
jebkuru citu Nacionālo asociāciju (turpmāk- NA), kura ir WT un WTE locekle. Šajā gadījumā sportists
kārtos kvalifikācijas eksāmenu uz nākošo līmeni saskaņā ar LTKF prasībām.
4.2. Ja sportists nav spējīgs iesniegt dokumentus, kas apstirpina viņa kvalifikācijas līmeni (KUP, DAN)
no jebkuras NA, tad viņam nepieciešams kārtot eksāmenu uz pirmo kvalifikācijas līmeni saskaņā ar
LTKF prasībām un apmaksāt eksāmenu.

5.

KK lēmuma pārsūdzēšans kārtība.
5.1. Ja pretendents nepiekrīt eksaminētāju lēmumam, tad viņš var pārsūdzēt, uzrakstot iesniegumu
uz LTKF prezidenta vārda.
5.2. Pēc iesnieguma izskatīšanas, LTKF prezidents var norīkot eksaminētāju grupu, lai novada
atkārtotu eksāmenu. Eksaminētāji, kuri norīkoti uz atkārtotu eksāmenu nedrīkst būt tie paši
dalībnieki, pēc kuru rezultātiem tika uzrakstīts pārsūdzēšanas iesniegums. Eksaminētāji drīkst būt
tikai Nacionālo asociāciju biedri, kuri iekļauti WT un WTE. Iesnieguma iesniedzējam jāapmaksā visi
izdevumi, kas saistīti ar eksaminētāju darbu līdz atestācijas eksāmena sākumam.
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Atestācijas saraksta lapas aizpildīšanas kārtība

1. Atestācijas sarakstu (turpmāk AS) aizpilda tikai eksaminācijas komisijas locekļi.
2. Līdz eksāmena sākumam, kluba vadītājam nepieciešams iesniegt informāciju par sprotistiem KK, kuri
kārtos atestāciju: Taekvondo Pases numurs, Vārds, Uzvārds, dzimšanas datums, kvalifikācijas līmenis uz
kuru kārtos eksāmenu. Daļēja vai pilnīga iinformācijas neesamība dod tiesības eksaminētājiem atteikt
eksāmena kārtošanā.
3. Eksaminācijas komisijas locekļi ieraksta savu Vārdu, Uzvārdu un liek parakstu AS pēc eksāmena
norises.
4. Atestācijas komisija veic iezīmi ‘’V’’ par katru pretendenta kļūdu eksāmena laikā attiecīgajā taekvondo
sadaļas ailē. Piezīmes par pretendenta kļūdām var veikt uz AS lapas otrās puses zem TKD pases numura.
Piezīmēm jābūt skaidri izlasāmām un saprotamām instruktoriem, kuri nepiedalījās eksāmenā. Pēc
eksāmena noslēguma, eksaminētāji savus parakstus un datumu ieraksta zem piezīmēm par kļūdām.
5. AS ailē ‘’REZ’’ eksaminētāji veic ierakstu par savu lēmumu pie katra sportista. Ja sportists nokārtojis
eksāmenu, tad ieraksta ‘’Jā’’, ja eksāmens nav nokārtots, tad ieraksta ‘’NĒ’’.
5. Ja sportisti, kuri iekļauti sarakstā, nokārtoja eksāmenu nepilnā apmērā, tad eksaminētāji atstāj ailē
‘’REZ’’ tukšu vietu un nosaka pretendentam termiņu par papildus eksāmena kārtošanu. Papildus
eksāmena datums tiek ierakstīts AS zem eksāmena datuma. Pēc papildus eksāmena rezultāiem ailē
‘’REZ’’ tiek veikts attiecīgs ieraksts.

LTKF JOSTU SISTĒMA
Līmenis

Jostas krāsa

Nodarbību ilgums/nodarbību
skaits

Maksa

10 KUP

balta

2 mēneši / 24 nodarbības

10 Eiro

9 KUP

dzeltena

3 mēneši / 36 nodarbības

10 Eiro

8 KUP

dzeltena ar zaļu

3 mēneši / 36 nodarbības

10 Eiro

7 KUP

zaļa

3 mēneši / 36 nodarbības

15 Eiro

6 KUP

zaļa ar zilu

4 mēneši / 48 nodarbības

15 Eiro

5 KUP

zila

5 mēneši / 60 nodarbības

20 Eiro

4 KUP

zila ar sarkanu

6 mēneši / 72 nodarbības

20 Eiro

3 KUP

sarkana

7 mēneši / 84 nodarbības

25 Eiro

2 KUP

sarkana ar brūnu

8 mēneši / 96 nodarbības

25 Eiro

1 KUP

brūna

10 mēneši / 120 nodarbības

30 Eiro

1 DAN / PUM

melna

12 mēneši

50 Eiro

2 DAN / PUM

melna

24 mēneši

70 Eiro

3 DAN / PUM

melna

36 mēneši

90 Eiro

4 DAN

melna

48 mēneši

110 Eiro

5 DAN

melna

60 mēneši

130 Eiro

1 DAN / PUM
KUKKIWON

melna

100 Eiro

2 DAN / PUM
KUKKIWON

melna

120 Eiro

3 DAN / PUM
KUKKIWON

melna

140 Eiro

4 DAN / PUM
KUKKIWON

melna

180 Eiro

1. Minimālais termiņš līdz nākošai atestācijai ir norādīts ‘’Nodarbību ilgums un skaits’’.

