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LATVIJAS JOSUI - ASHIHARA KARATĒ
ČEMPIONĀTS
NOLIKUMS
1. MĒRĶI UN UZDEVUMI

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Pilnveidot sportistu meistarību, tehniku un sacensību praksi.
Noteikt labākos sportistus.
Attīstīt sporta sakarus starp klubiem un federācijām.
Iesaistīt jaunatni sistemātiskās sporta nodarbībās .

2. ORGANIZATORI

2.1. Latvijas Josui – Ashihara karatē federācija.
2.1. Atbildīgais: Vitālijs Vasjanovs
2.3. Galvenais tiesnesis: Shihan Vitālijs Vasjanovs
3. LAIKS UN VIETA

03.10.2020.g. Jaunolaine Sporta zalē. Meža iela 2
4. PROGRAMMA

Svaru pārbaudīšana: 9.00-9.30
Čempionāta sākums: 10:00. (Kuri nodarbojas pirmo gadu)
Apbalvošana: 13:00. (Kuri nodarbojas pirmo gadu)
Svaru pārbaudīšana: 12.30-13.00
Čempionāta sākums: 13:15.
Apbalvošana: 18:00.
5. DALĪBNIEKI

5.1 Josui – karatē dalībnieki, kuriem ir oficiālai Japanis statuss, ka arī citu karatē
stilu komandas.
5.2 Dalībnieku daudzums neierobežots. Dalībnieku kvalifikācija: 10 kju – 1 dan .
5.3 Čempionāts notiks pēc vecuma un svara kategorijām:
5.3.1. 1. grupa, jaunieši un meitenes (Kuri nodarbojas pirmo gadu) :
 6 – 7 g.
- 20, + 20;
 8 – 9 g.
- 25, - 30, + 30;
 10 - 11 g. - 30, - 35, - 40, + 40;
 12 – 13 g. - 40, - 45, - 50,
- 55,
+ 55;
 Meitenes-absolūts

5.3.1. 2. grupa, jaunieši
 6 – 7 g.
- 20,
 8 – 9 g.
- 25,
 10 – 11 g. - 30,
 12 – 13 g. - 40,
 14 - 15 g. - 50,
 16 – 17 g. - 60,

+ 20;
- 30, + 30;
- 35, - 40, + 40;
- 45, - 50,
- 55,
+ 55;
-55, - 60, - 65, + 65;
- 65; - 70,
- 75, + 75;

5.3.2. 2. grupa, meitenes :







7 – 9 g. Absolūtā svara kategorija;
10 – 11 g. Absolūtā svara kategorija;
12 – 13 g. Absolūtā svara kategorija.
14 – 15 g. Absolūtā svara kategorija
16 – 17 g. Absolūtā svara kategorija

Gadījumā, ja dotā svara kategorijā tiks pieteikti 3 un mazāk sportisti, svara
kategorijas tiks apvienotas.
5.4 Sporta forma: tīrs, baltas krāsas kimono ar visām sava sporta veida atšķirības
zīmēm.
Visiem dalībniekiem ir obligāta aizsardzība uz kājām, ķivere, krūtīm
(meitenēm) un bandaţs gan meitenēm, gan zēniem.
Plāksteru, elastīgo saišu pielietošana atļauta pēc saskaņošanas ar čempionāta
galveno ārstu, sākot ar pusfināla cīņām.
6. ČEMPIONĀTA NORISES KĀRTĪBA

6.1. Čempionāts noris pēc starptautiskiem Josui – karatē noteikumiem, kas ir
apstiprināti Latvijā, Rigā pilsēta, 2019. g. aprīlis (WKF).
6.2. Čempionāts noris pēc olimpiskas sistēmas ( dalībnieks izstājas no sacensībām
pēc pirmā zaudējuma).
6.3. Noteikumu izņēmums: nenotiek tamašivari tests (!).
7. CĪŅU REGLAMENTS

7.1
1 min. + 1 min.+svarī +1 min – tiesnešu lēmums. (6-9 gadī);
7.1.2 1.5 min. + 1.5 min.+svarī +1 min – tiesnešu lēmums. (10-13 gadī);
7.1.3 2 min. + 2 min.+svarī +1 min – tiesnešu lēmums. (14-17 gadī);
7.2. Atļautie paņēmieni: sitieni ar rokām un kājām pa visu korpusu un kājām;
satvēriens
ar abām rokām 3 sek. laikā, izpildot sitienu vai metienu; sitiena apzīmēšana pa
guļošu sportistu.
7.3. Aizliegtie paņēmieni: sitieni ar rokām pa galvu; taisnie sitieni pa muguru;
sitiens starp kājām ! ;
sitieni pa ceļa locītavu un locītai.

8. TIESĀŠANA

8.1. Čempionāta tiesnešu kolēģija sastāv no Josui – karatē stila speciālistiem.
8.2. Čempionāta galvenais tiesnesis – Shihans Vitālijs Vasjanovs, 5. dans.
8.3. Tiesnešu kolēģijā atļauts iekļaut uzaicināto klubu tiesnešu pārstāvjus pēc
saskaņošanas ar Čempionāta orgkomiteju.
8.4. Medicīnas apkalpošanu veic ar kvalificēta ārsta palīdzību.
9. APBALVOŠANA

9.1. Čempionāta godalgas ieguvēji tiks apbalvoti ar atbilstošas vērtības medaļām,
kausiem un diplomiem .
9.2. Katrā svara kategorijā tiks noteikta tikai viena 3. vieta.
9.3. Čempionāta orgkomiteja noteic balvas sekojošās nominācijās:
 par labāko tehniku;
 par gribu uzvarēt;
 par labāko cīņu.
10. PIETEIKUMS

10.1. Oficiālie pieteikumi tiek iesniegti līdz 27.10.2020.g.
10.2. Pieteikties var arī pa telefonu: +37129451136 vai interneta josui@inbox.lv
10.3. Dalībai Čempionātā visas komandas ( sportisti ) tiesnešu kolēģijai iesniedz
sekojošus dokumentus:
10.3.1.
10.3.2.
10.3.3.
10.3.4.

pieteikumu;
izziņu no sporta ārsta;
iesniegumu no vecākiem;
apdrošināšanas polisi.

10.4. Kāda no augstākminētiem dokumentiem trūkuma dēļ, visu atbildību
uzņemas
komandas pārstāvis.
ČEMPIONĀTA ORGKOMITEJA NENES ATBILDĪBU PAR
TRAUMATISMU.

Dalības maksa ir 20 Euro.
Čempionata notiek lotereja.
ŠIS NOLIKUMS IR OFICIĀLAIS IELŪGUMS UZ
LATVIJAS DŢOSUI KARATĒ ATKLĀTO KUMITE ČEMPIONĀTU

Pieteikums
Federācija(Klubs)___________________________________________________
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