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NOLIKUMS
par taekvondo instruktoru un treneru sagatavošanu un atestāciju
1. Vispārējie noteikumi.
1.1. Šis Nolikums reglamentē taekvondo instruktoru un treneru sagatavošanas un
atestācijas kārtību, kā arī attiecīgas kvalifikācijas piešķiršanu.
Kvalifikācija „taekvondo instruktors” tiek piešķirta personām, kuras ieguva izglītību ar
tradicionālā taekvondo specializāciju.
Kvalifikācija „taekvondo treneris” tiek piešķirta personām, kuras ieguva izglītību ar
olimpiskā un para taekvondo specializāciju.
1.2. Instruktoru un treneru sagatavošanas plānošanu un vispārējo vadību veic LTKF
Metodiskā komisija.
1.3. Visus jautājumus par instruktoru sagatavošanu un atestāciju, kas nav atrunāti šajā
Nolikumā, risina LTKF Valde.
2. Prasības taekvondo instruktoriem un treneriem.
2.1. Pretendentu vecums ne mazāk kā 18 gadi.
2.2. Jostu grupa ne zemāka par 1.danu. To piešķir LTKF vai jebkura cita nacionālā
asociācija, kura ir Pasaules Taekvondo loceklis.
2.3. Nav disciplinārie pārkāpumi, kurus iepriekš būtu konstatējusi LTKF Disciplinārā
komisija.
2.4. LTKF Nolikuma un citu LTKF normatīvo prasību ievērošana.
2.5. Veselības stāvoklis atbilst taekvondo instruktoru/treneru prasībām.
2.6. Saskaņā ar LR likumdošanu nav lieguma darbam ar bērniem.

3. Instruktoru un treneru kvalifikācija.
3.1. Pēc
viena no
•
•
•
•
•
•
•

mācību-metodisku semināru apguves un ieskaites nokārtošanas, var tikt piešķirta
zemāk minētajām kategorijām:
Asistents;
“3” kategorijas instruktors;
“2” kategorijas instruktors;
“1” kategorijas instruktors;
Starptautiskais instruktors;
„C” kategorijas treneris;
„B” kategorijas treneris;

•
•

„A” kategorijas treneris;
Starptautiskais treneris.

3.2. Kategorija “Asistents” var tikt piešķirta fiziskai personai, kas ir reģistrēta LTKF, kura ir
pabeigusi instruktoru/treneru sagatavošanas kursus un kurai ir:
• 1.dans;
• vidējā izglītība.
3.3. Kategorija “3” kategorijas instruktors/”C” kategorijas treneris” var tikt piešķirta
asistentam, kas ir pabeidzis sagatavošanas kursu divus posmus un * 2sekmīgi nokārtojis
ieskaites.
Pretendentam jābūt:
• 2.danam instruktoru kvalifikācijai
• 1.danam LTKF vai 1.danam WTE treneru kvalifikācijai ;
• vidējai vai augstākai izglītībai;
• 2 gadu asistenta praksei vienā no LTKF klubiem.
3.4. Kategorija “2” kategorijas instruktors/”B” kategorijas treneris” var piešķirt “C”
kategorijas instruktoram/”C” kategorijas trenerim, kas ir pabeidzis sagatavošanas kursu
trīs posmus un sekmīgi nokārtojis ieskaites.
Pretendentam jābūt:
• 3.danam instruktora kvalifikācijai;
• 2.danam LTKF vai 2.danam WTE trenera kvalifikācijai;
• augstākajai izglītībai;
• četru gadu asistenta praksei vienā no LTKF klubiem.

3.5. Kategorija “1” kategorijas instruktors/”A” kategorijas treneris” var piešķirt “B”
kategorijas instruktoram/”B” kategorijas trenerim, kas pabeidzis sagatavošanas kursu
četrus posmus un veiksmīgi nokārtojis ieskaites. Pretendentam jābūt:
• 4.danam instruktora kvalifikācijai;
• 3.danam LTKF vai 3.danam WTE trenera kvalifikācijai;
• augstākajai izglītībai;
• viņa vadībā strādā 2 instruktori, kurus atestējis LTKF.
3.6. „Starptautiskas instruktors” kategoriju pēc starptautiska kursa apguves un eksāmena
nokārtošanas piešķir KUKKIWON. „Starptautiskas treneris” kategoriju pēc starptautiska
kursa apguves un eksāmena nokārtošanas piešķir WT vai WTE.
3.7. Katra no minētajām kategorijām dod noteiktas pilnvaras instruktoram, veicot un
organizējot mācību metodisko procesu taekvondo grupās (pielikums Nr.1).

4. Kārtība, kādā tiek sagatavotas un piešķirtas kategorijas.
4.1. Kursu plānošanu, nodarbību tematiskos plānus, to norises datumus un citus
jautājumus, kas saistīti ar to organizēšanu, veic LTKF Metodiskā komisija. Kursu norises
plānu apstiprina LTKF Valde.
4.2. Kursu apmeklēšana tiek atļauta fiziskām personām, kuras ir reģistrētas LTKF, saskaņā
ar kluba iesniegumu un iesniegtajiem nepieciešamajiem dokumentiem.
4.3. Instruktoru kurss sastāv no sekojošiem etapiem:

Teorētiskās nodarbības (ne mazāk kā 40 stundas);
Praktiskās nodarbības (ne mazāk kā 20 stundas);
Ieskaites;
Stāžs LTKF klubos (ne mazāks par 6 mēnešiem).
4.4. Teorētiskais kurss tiek organizēts pēc LTKF metodiskās komisijas plāna. Teorētiskais
kurss var norisināties gan LTKF spēkiem, gan arī citu pieaicināto mācību iestāžu pasniedzēju
spēkiem.
4.5. Praktiskās nodarbības tiek organizētas pēc LTKF metodiskās komisijas plāna, kurus
vada tikai LTKF pasniedzēji.
4.6. Pretendentu prakse tiek organizēta tikai LTKF klubos. Vadīt praksi spēj tikai LTKF
instruktors/treneris, kuram kategorija nav zemāka par ‘’B’’. Pēc prakses rezultātiem, tās
vadītājs LTKF metodiskajai komisijai iesniedz atskaiti par pretendenta praksi.
4.7. Teorētiskās nodarbības, kuras netika organizētas ar LTKF, pretendentam var tikt
ieskaitītas sekojošajās situācijās:
• Pretendents ir sekmīgi beidzis 3 kursus sporta pedagoģijā-augstākajā mācību
iestādē;
• Pretendēts beidzis starptautisko instruktoru kursu, kuru organizēja KUKKIWON, WT
vai WTE.
4.8. Personām, kas veiksmīgi pabeiguši kursus, tiek piešķirta attiecīga kvalifikācija un tiek
izdots sertifikāts. Kursu rezultātus apstiprina LTKF Valde.
4.9. Katram instruktoram/trenerim ne retāk kā vienu semestri vienu reizi divos gados jāveic
sagatavošana atbilstoši kvalifikācijai.
4.10. Lai saņemtu fiziskās kultūras speciālista valsts sertifikāciju, LTKF saskaņo kvalifikāciju
tikai tad, ja pretendentam ir spēkā esoša instruktora/trenera kvalifikācija, kas atbilst
Nolikumam, un derīga gada licence.
•
•
•
•

5. Finanses.
5.1. Sagatavošanas kursus apmaksā klubs, kas deleģē savus instruktorus.
5.2. Katrs instruktors veic apmaksu par gada licenci līdz tekoša gada 31.janvārim.
5.3. Instruktora darbā iekārtošana ir kluba kompetence.

Pielikums Nr.1
Instruktoru
kvaliﬁkācija

Asistents

“3” kategorijas
instruktors

“2” kategorijas
instruktors

“1” kategorijas
instruktors

Treniņu vadīšana
pēc vecuma
grupas

10-12 gadi,
<10 pēc speciālas
sagatavošanas

vecāki par 10 gadiem

Instruktora vadībā

Treniņu vadīšana
pēc
jostu grupas

Instruktora vadībā

10-5 kups

4. kups – 1. dans

bez ierobežojuma

Instruktora vadībā

Atestācija līdz
8. kupam

Atestācija līdz
5.kupam

bez ierobežojuma

„C” kategorijas
treneris

„B” kategorijas
treneris

„A” kategorijas
treneris

Sākumsagatavošanas
grupas

sporIskās
pilnveidošanas
grupas

izlases komanda un
rezerves komanda

Darbs atestācijas
komisijā
Treneru
kvaliﬁkācija
Darbs ar mācību
treniņu grupām

Asistents

Instruktora vadībā

bez ierobežojuma

