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Noteikumi: WTF, ETU, LTKF sacensību noteikumi 

Dalības nosacījumi: Katram dalībniekam jābūt savai taekvondo 
uniformai un individuālajam aizsargeķipējumam, kas 
ir sertificēti ar WTF. Zobu sargi obligāti visām 
vecuma grupām.  
Sacensības tiek rīkotas izmantojot elektronisko 
punktu skaitīšanas sistēmu DAEDO, ko nodrošinās 
Sacensību organizētāji.  
Katram dalībniekam jābūt elektroniskajām DAEDO 
zeķēm. 
 

Pieteikuma formas: Līdz 2018.gada 2. decembra nepieciešams reģistrēt 
sportistus LTKF mājās lapā –  Mytkd.lv 
 

Disciplīnas: Kyorugi 
 

Reģistrācija: Dalībnieku reģistrācija un svēršanās 8. decembrī no 
09:30 līdz 10:30 Kandavas iela 17, Daugavpilī, 
sporta bāzē. 
Svara kategorijas būs apvienotas gadījumā, ja 
kategorijā būs mazāk par 3 dalībniekiem 

Sacensību 
sākums: 

2018.gada 8. decembrī 

Dalības māksa 15 Euro 

Sacensību  
noslēgums: 

Apbalvošana 

 

  

 

Organizatori: 
 

Latvijas Taekvondo federācija 
Stirnu iela 8, Rīga, LV-1082 
Kont. tālr.:+371 29557526. 
 
Latgales Taekvondo centrs „JITAE” 
Saules iela 10, Daugavpils, LV5401 
e-mail: ltcjitae@gmail.com 
mājas lapa: www.jitae.lv 
Kont. tālr. +371 29824448 

 

Vieta un datums: Sporta bāze 
Kandavas iela 17, Daugavpils  
2018.gada 8. decembrī 

 

mailto:ltcjitae@gmail.com
http://www.jitae.lv/
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Vecuma grupas un svara kategorijas Kyorugi disciplīnā:  

Iesācēju grupas:  

Grupa A -  IESKAITOT BEZ SITIENIEM GALVĀ  

Bērni (2009.-2012.dz.g.) 

Zēni un meitenes: -23 kg, -26 kg, -29kg, -33kg, -36 kg, -40kg, -45kg, +45kg  

Bērni (2007.-2008.dz.g.)  

Zēni un meitenes: -23 kg, -26 kg, -29kg, -33kg, -36 kg, -40kg, -45kg, +45kg  

Kadeti (2004.-2006.dz.g.)  

Zēni: -33kg, -37kg, -41kg, -45kg, -49kg, -53kg, -57kg, -61kg, -65kg, +65kg  

Meitenes: -29kg, -33kg, -37kg, -41kg, -44kg, -47kg, -51kg, -55kg, -59kg, +59kg  

Juniori (2001.-2003. dz.g.)  

Zēni: -33kg, -37kg, -41kg, -45kg, -49kg, -53kg, -57kg, -61kg, -65kg, +65kg  

Meitenes: -29kg, -33kg, -37kg, -41kg, -44kg, -47kg, -51kg, -55kg, -59kg, +59kg  

 

Grupa B (Sportisti ar pieredzi) - AR SITIENIEM GALVĀ: 

Bērni (2007.-2008.dz.g.)  

Zēni un meitenes: -23 kg, -26 kg, -29kg, -33kg, -36 kg, -40kg, -45kg, +45kg  

Kadeti (2004.-2006.dz.g.)   

Zēni: -33kg, -37kg, -41kg, -45kg, -49kg, -53kg, -57kg, -61kg, -65kg, +65kg  

Meitenes: -29kg, -33kg, -37kg, -41kg, -44kg, -47kg, -51kg, -55kg, -59kg, +59kg 

 

Svara kategorijas būs apvienotas gadījumā, ja kategorijā būs mazāk par 3 dalībniekiem. 

Kont.t. 0037129824448, Boriss Ivanovs. 

e-mail: ltcjitae@gmail.com  www.jitae.lv 

mailto:ltcjitae@gmail.com
http://www.jitae.lv/

