Apstiprināts:
Latvijas Karatē asociācijas prezidents
V.Fetkuļins 4.DAN

NOLIKUMS

„LKA Karatē Līga 2013 -3”
Mērķis:

Karatē WKC sporta veida popularizēšana un
austrumu cīņas mākslas attīstīšana. Latvijas
spēcīgāko sportistu noteikšana KUMITĒ disciplīnās.

Organizators:

Latvijas Karatē asociācija.
Tiesneši: LKA (Latvijas Karate asociācija) tiesnešu kolēģija.
Galvenais sacensību tiesnesis: Vladislavs Fetkuļins 4 DAN

Laiks un vieta:

2013g. 24. novembrī, plkst. 10:00, Sporta iela 2, Ropaži, Ropažu novads.

Dalība sacensībās:

Sacensībās var piedalīties visi sportisti – zēni un meitenes no 6 – 35
gadiem, kas pārstāv jebkuru no Latvijas karatē asociācijas klubiem.
Visiem sportistiem ir obligāta personas apliecība vai pase.
Sportists nes atbildību par apdrošināšanu un viņa medicīnisko stāvokli.

Dalības maksa:

Viena veidā 7 Ls, divos 12 Ls, trijos 15Ls.
Dalības maksa tiek izlietota administratīvajiem izdevumiem
Ja sportists neatbilst kategorijai, kura ir uzrādīta iesniedzot pieteikumu, tad
sportists tiek diskvalificēts un nedrīkst piedalīties tālākajās sacensībās. Šajā
gadījumā, dalības maksa netiek atgriezta !!!

Organizatoram ir tiesības mainīt kategorijas.
Kategorijas sumo:
Zēni

6 - 7 g.
8 – 9 g.
10 –11 g.
12 – 13 g.

Prec.svars
-34kg; -39kg; +39kg (1:30min)
-40kg; -45kg; +45kg (1:30min)
-50kg; -55kg; +55kg (1:30min)

Meitenes:
6 - 7 g.
8 - 9 g.
10 – 11 g.
12 – 13 g.

Prec.svars
-35kg; +35kg (1:30min)
-40kg; +40kg (1:30min)
-45kg; +45kg (1:30min)

Kategorijas kumite: (Shobu Sanbon)
Zēni
6 – 7 g.
8 – 9 g.
10 – 11 g.
12– 13 g.
14– 15 g.
16 – 17g.
18g.+

svars
-27kg; -32kg; +32kg (1:00min)
-34kg; -39kg; +39kg (1:00min)
-40kg; -45kg; +45kg (1:30min)
-50kg; -55kg; +55kg (2:00min)
-55kg; -60kg; +60kg (3:00min)
-60kg; -65kg; +65kg (3:00min)
-68kg; -78kg; +78kg (3:00min)

Meitenes:
8 - 9 g.
10 – 11 g.
12 – 13 g.
14 – 15 g.
16 – 17 g.

-35kg; +35kg (1:00min)
-40kg; +40kg (1:30min)
-45kg; +45kg (2:00min)
-52kg; +52kg (3:00min)
-57kg; +57kg (3:00min)

Kategorijas kumite: (Shobu Ippon)
Zēni:
8 – 9 g. (1:00min)
10 – 11 g. (1:30min)
12– 13 g. (2:00min)
14– 15 g. (2:00min)
16 – 17g. (2:00min)
18g.+
(2:00min)
Meitenes:
8 - 9 g. (1:00min)
10 – 11 g. (1:30min)
12 – 13 g. (2:00min)
14 – 15 g. (2:00min)
16 – 17 g. (2:00min)
Noteikumi:

Atbilstoši Pasaules Karate konfederācijas WKC noteikumiem (World Karate
Confederation) . www. wkc-org.net
Sumo sacensības notiek saskaņā ar Latvijas Karatē asociācijas izstrādātajiem
noteikumiem.
Sportistu sacensību ekipējums saskaņā ar WKC noteikumiem.

Apbalvošana:

Katrā kategorijā tiek apbalvota viena pirmā vieta, viena otrā vieta
un viena trešā vieta.
Pirmās, Otrās un Trešās vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar
diplomiem un medaļām.

Pieteikumi:

PIETEIKUMUS IESNIEGT LĪDZ 18.11.2013.
PĒC 18.11.2013. PIETEIKUMUS NEPIEŅEM.
wkc.latvia@gmail.com
Tālruņi uzziņām: 26300284, 26478649

