
 

 

 

LATVIJAS TAEKVONDO ČEMPIONĀTS  
“PIRMAIS SOLIS” 2020 

 
 

NOLIKUMS 

   

 
 
 

Organizatori 

 
Latvijas Taekvondo Federācija 

Raunas 44 k-1, Rīga, 
LV-1039, Latvija 

 e-pasts: ltkf@inbox.lv;  
+371 29557526  

 
 

Vieta un datums 

 
Raunas 44 k-1, Rīga, 

LV-1039, Latvija 
10.10.2020 

 
 

 

Disciplīnas Kerugi un pumse Noteikumi  -  WT, WTE, LTKF 

 

 

Dalības maksa 

 

Kerugi 10 EUR 

Kerugi un pumse 15 EUR 

Bez LTKF licences + 10 EUR 

Svaru maiņa reģistrācijā 5 EUR 

 

Reģistrācija 
Dalībnieku reģistrācija un svēršana – 9. oktobrī no 18:30 līdz 20:00 

Raunas 44 k-1, Rīga, LV-1039, Latvija 

Sacensību sākums 10. oktobrī plkst. 10:00  

 

 

Kontaktu persona:  Olga Kaziora    t. 25591999  e-pasts: kazior@inbox.lv  
 
 

mailto:ltkf@inbox.lv


 

 

„KERUGI un PUMSE” 
 
 
Dalības nosacījumi: Katram dalībniekam jābūt savai Taekvondo uniformai un individuālām 

aizsargekipējumam, kas tiek apstiprināts WT Taekvondo sacensībām. Sacensības tiek rīkotas uz 

elektroniskiem DAEDO vestiem. Sacensību rīkotāji nodrošina vestes.   

                                               

Vecumgrupas un svaru kategorijas: 

 
Bērni Marvel (2012-2014 dz.g.) 1 raunds x 1 min (bez sitieniem galvā) 
 

Zēni un meitenes -23 kg -25 kg -27 kg +27 kg 

 
Bērni B (2010-2011 dz.g.) 2 raundi x 1 min (bez sitieniem galvā) 
 

Zēni un 
meitenes 

-24 kg -27 kg -30 kg -33 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg +57 kg 

 
Bērni A (2009-2010 dz.g.) 2 raundi x 1 min (bez sitieniem galvā) 
 

Zēni un 
meitenes 

-24 kg -27 kg -30 kg -33 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg +57 kg 

 
Kadeti (2006-2008 dz.g.) 3 raundi x 1 min (bez sitieniem galvā) 
 

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

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

 
Svara kategorijas būs apvienotas gadījumā, ja kategorijā būs mazāk par 3 dalībniekiem. 
 
 
Pumse vecumgrupas zēni un meitenes (10 – 6 kup):  
 

• Bērni 2012 dz. g. un mazāk 

• Bērni 2010-2011 dz. g. 

• Bērni 2009-2010 dz. g. 

• Kadeti 2006-2008 dz. g. 


