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NOLIKUMS
par taekvondo sacensību organizēšana
1. Vispārīgie noteikumi
1.1.Šis Nolikums reglamentē organizatoru darbību taekvondo sacensību plānošanas,
sagatavošanas un norises laikā.
1.2.Sacensības, kas neatbilst šim Nolikumam, nav taekvondo WT sacensības un netiek iekļautas
oficiālajā kalendārā.
1.3.Galvenais dokuments, uz kuru tiek balstīts šis Nolikums, ir "Sacensību organizēšanas
noteikumi un regulējums", ko apstiprināja Pasaules Taekvondo (WT) un Eiropas Pasaules
Taekvondo (WTE).
2. Sacensību plānošana un vadīšana
2.1.Sacensību plānošanu īsteno LTKF Valde saskaņā ar klubu pieteikumiem, starptautisko
kalendāru un izlašu komandu sagatavošanās plāniem. LTKF Valdes apstiprinātās sacensības
tiek iekļautas oficiālajā kalendārā.
2.2.Sacensību kalendārā plāna apstiprināšana notiek iepriekšējā gada decembrī. Sacensību
kalendārs var tikt koriģēts gada laikā.
2.3.Sacensības, atkarībā no līmeņa, iedalās sekojošās grupās:
- pasaules līmeņa («A» un «B» grupas LTKF reitingā)
- starptautiskās («C» grupa LTKF reitingā)
- reģionālās («D» un «E» grupas LTKF reitingā)
- iekšējās («F» grupa LTKF reitingā)
2.4. «B», «C», «D», «E» grupu sacensības organizē un vada LTKF komisija.
2.5.«F» grupas sacensības organizē un vada LTKF klubi. «F» grupas sacensības tiek organizētas
tikai Latvijas komandām.
2.6.Klubiem, kas vēlas organizēt «F» grupas sacensības, jāiesniedz pieteikums, kurā tiek norādīts
sekojošais:
-

Sacensību nosaukums
Sacensību datums un norises vieta
Vecuma grupa
Atbildīgās personas (org. komitejas pārstāvis, galvenais tiesnesis)

2.7. Kluba vadība, kas organizē «F» grupas sacensības, iesniedz Nolikumu par sacensību norisi 30
dienas pirms sacensību sākuma. Pēc Nolikuma apstiprināšanas, sacensības tiek iekļautas
oficiālajā LTKF kalendārā un dalībnieku reģistrēšanas programmā EVENT. Sacensību nolikumā
ir jānorāda sekojošais:
-

sacensību nosaukums
sacensību datums un norises vieta
vecuma grupa
atbildīgās personas
kvalifikācijas prasības sportistu dalībai
sacensību noteikumi

2.8.Sacensību organizatori ievēro "WT sacensību noteikumi un regulējumi" un šo Nolikumu, kā arī
citus Federācijas dokumentus, kas attiecās uz sacensību organizēšanu.

2.9.Sacensību sagatavošanas laikā tiek ņemta vērā Federācijas Valdes politika un saistības pret
trešajām pusēm, kur attiecināms.
2.10. Sportistiem tiek piešķirts reitings balstoties uz oficiālo sacensību rezultātiem. Sacensības,
kas nav iekļautas oficiālajā LTKF kalendārā, nepiešķir sportistiem reitingu.
3. Prasības sacensību norisei
3.1.Sacensību laikā organizatoru komitejai ir jānodrošina dalībnieku un skatītāju drošība, kā arī
kvalificēta medicīniskā palīdzība.
3.2.Visi sagatavošanās pasākumi, tai skaitā mandātu komisija, pārstāvju sapulces, cīņu secība, ir
jāveic pirms turnīra. Izmaiņas cīņu secībā ir atļautas īpašos gadījumos un ar sacensību galvenā
tiesneša rīkojumu.
3.3.Sacensību dienā ir atļauts organizēt tikai tiesnešu sanāksmi.
3.4.Sacensību dokumentācijai ir jāatbilst LTKF apstiprinātajām formām.
3.5.Visiem tiesnešiem, kas veic savus pienākumus sacensībās, ir jābūt dokumentam, kas
apstiprina tiesneša kvalifikāciju, un standarta tiesneša formai.
3.6.Prasības pret F grupas sacensību organizēšanu un tehnisko nodrošinājumu:
- elektroniskās tiesāšanas sistēmas visiem kortiem,
- ķiveres ar masku bērnu un B līmeņa kadetu vecuma grupām (dalībnieki līdz 5 kup)
- galvenā sacensību tiesneša kategorijai ir jābūt ne zemākai par nacionālo,
- tiesnešu brigādi veido tiesneši ar LTKF kvalifikāciju
- atbildīgajam organizatoram ir jābūt GMS licencei,
- kvalificēta dalībnieku medicīniskā aprūpe,
- cīņu reģistrācija un norise EVENT programmā.
3.7.Prasības pret E, D, C grupu sacensību organizēšanu un tehnisko nodrošinājumu:
- elektroniskās tiesāšanas sistēmas visiem kortiem,
- ķiveres ar masku bērnu un B līmeņa kadetu vecuma grupām (dalībnieki līdz 5 kup)
- galvenā sacensību tiesneša kategorijai ir jābūt ne zemākai par starptautisko,
- visu kortu tiesnešiem ir jābūt LTKF tiesneša kvalifikācijai,
- katra korta vadītājam ir jābūt kvalifikācijai ne zemākai par nacionālo,
- atbildīgajam organizatoram ir jābūt GMS licencei,
- kvalificēta dalībnieku medicīniskā aprūpe,
- cīņu reģistrācija un norise TEKOPLAN programmā,
- VIDEOREPLAY visiem kortiem.
3.8. Prasības kortu organizācijai un minimālai tehniskas aprīkojums sacensību norisei ir aprakstīts
1. pielikumā.
4. Atskaite par sacensībām
4.1. Četru stundu laikā pēc sacensību beigām galvenais sacensību tiesnesis iesniedz LTKF
sekretariātam:
- svara kategoriju protokolus
- uzvarētāju un balvu ieguvēju sarakstu
- kopējo turnīra statistiku.
Pilna atskaite LTKF sekretariātā ir jāiesniedz 2 dienu laikā un atskaitē ir jāiekļauj:
- Komandu pieteikumi (oriģināli)
- Svēršanās protokoli
- Cīņu secība svara kategorijās
- Tiesnešu saraksts
- Uzvarētāju un balvu ieguvēju saraksts

