
 



Taekvondo sacensības „Astankov Cup 2021” 

NOLIKUMS  

Mērķi un uzdevumi: 
1. Veselīga dzīves veida propaganda. Garīgi un fiziski attīstītas sabiedrības veidošana. 
2. Draudzīgu attiecību dibināšana starp klubu sportistiem. 
3. Iesācēju iesaistīšana sacensības procesā. 
4. Motivēt bērnus nodarboties ar sportu. 
5. Veicināt interesantu brīvā laika pavadīšanu. 

Sacensību organizētājs: 
Biedrība “Latvijas taekvondo federācija” 
Biedrība “Latgales taekvondo centrs JITAE”  
sadarbībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta pārvalde”. 

Rīkošanas laiks un vieta: 
28.08.2021, Stadiona iela 1, Daugavpils 
no plkst.10.00 līdz plkst.17.00 

Pieteikumi un dalības maksas: 
Piesakoties sacensībām, dalībnieks skaidri un noteikti piekrīt savu personas datu apstrādei. Dalībnieks 
apzinās, ka dati tiks paturēti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams dalībnieku uzskaites nolūkiem.  
Pieteikšanās: 
Iepriekšējā pieteikšanās sacensībām notiek līdz 2021. gada 26. augustam plkst. 23:59, sūtot vārdiskais 
pieteikums ar dzimšanas gadu e- pastu ltcjitae@gmail.com 
Piedalīties pasākumā ir iespējams tikai uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iepriekšējo reģistrāciju.  
Nepilngadīgie sacensību dalībnieki sacensībās piedalās ar vecāku atļauju. 

Noteikumi: WTF, ETU, LTKF sacensību noteikumi

Dalības nosacījumi: Katram	dalībniekam	jābūt	savai	taekvondo	uniformai	un	individuālajam	
aizsargeķipējumam,	kas	ir	ser=ficē=	ar	WTF.	Zobu	sargi	obligā=	visām	
vecuma	grupām.	Sacensības	=ek	rīkotas	izmantojot	elektronisko	
punktu	skaiFšanas	sistēmu	DAEDO,	ko	nodrošinās	Sacensību	
organizētāji.		
Katram dalībniekam jābūt elektroniskajām DAEDO zeķēm.

Disciplīnas: Kyorugi

Reģistrācija: Dalībnieku reģistrācija un svēršanās 28. augustā no 09:00 līdz 10:00  
Svara kategorijas būs apvienotas gadījumā, ja kategorijā būs mazāk par 
3 dalībniekiem

Dalības māksa 10 Euro

Sacensību noslēgums: Apbalvošana



Vecuma grupas un svara kategorijas Kyorugi disciplīnā:  
Iesācēju grupas:  
Grupa A -  IESKAITOT BEZ SITIENIEM GALVĀ  

Bērni (2013.-2015.dz.g.) 
Zēni un meitenes: -23 kg, -26 kg, -29kg, -33kg, -36 kg, -40kg, -45kg, +45kg  
Bērni (2010.-2012.dz.g.)  
Zēni un meitenes: -23 kg, -26 kg, -29kg, -33kg, -36 kg, -40kg, -45kg, +45kg  

Kadeti (2007.-2009.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 (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  

Grupa B (Sportisti ar pieredzi) - AR SITIENIEM GALVĀ: 
Bērni (2010.-2012.dz.g.)  
Zēni un meitenes: -23 kg, -26 kg, -29kg, -33kg, -36 kg, -40kg, -45kg, +45kg  
Kadeti (2007.-2009.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 (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. 

Apbalvošana:  
Sacensības uzvarētājus un godalgoto vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām, kausiem un diplomiem. 

Īpašie nosacījumi: 
Katram dalībniekam ir nepieciešama ārsta atļauja startēt sacensībās. Startējot bez tās, dalībnieks pats 
uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli; 

Organizatori un visi pārējie, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā, neatbild par jebkādiem tiešiem, 
netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un/vai  
materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā; 
Izcīnītās un nepaņemtās medaļas, kausi un balvas netiks uzglabātas pēc sacensību noslēguma; Piesakoties 
šīm sacensībām, Jūs piekrītat un apņematies ievērot visus normatīvos aktus, nolikumus vai cita veida 
dokumentus, kas uz jums attiecas. 

Īpašie noteikumi, lai izvairītos no Covid-19 infekcijas izplatības: 
Sacensību norises vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai 
izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes; 
Sacensību norises vietā ikvienai personai jāievēro distancēšanos un jābūt sociāli atbildīgai;  
Sportisti ievēro divu metru fizisku distanci un neveicina drūzmēšanos sacensību sekretariātā, kontaktējoties 
ar tiesnešiem un citu apkalpojošo personālu; 
Apbalvošanas ceremonijā sacensību organizatori un sportisti attālināti sveic viens otru, izvairoties no 
fiziska kontakta; Sacensības notiek bez skatītājiem;  
Par epidemioloģisko prasību ievērošanu atbildīgā persona – Boriss Ivanovs, tālrn. 29824448, 
ltcjitae@gmail.com  

Saskaņā ar fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šadu datu brīvu apriti 



organizatori brīdina, ka pasākums tiks fotografēts un filmēts, visi personas dati, kas saistīti ar 
reģistrāciju tiks izmantoti rezultātu noteikšanai. 

Visiem dalībniekiem ir jāievēro Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikums Nr. 360 
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.


