
 
APSTIPRINĀTS  LKF 

                                                                                                                                    BIEDRĪBAS  VALDĒ          

 
 

NOLIKUMS 

 

2022.gada LATVIJAS KARATĒ ČEMPIONĀTS   

 

 

Organizators:  Latvijas Karatē Federācija reģ.40008024026 sadarbībā ar „Salaspils Karatē Klubs” reģ. 

40008077521. 

 Atbildīgais par čempionāta organizēšanu – Romans Sledzevskis tel.+371 29788753, e-

mail: sledzevskis@karate.lv  

 

Mērķis:             2022. gada Latvijas karatē čempiona titula izcīnīšana un piešķiršana.  

 

Vieta un laiks:           2022 gada 10. septembrī, sākums plkst. 10:00, Salaspils sporta nams, Smilšu iela 1,  

                                   Salaspils nov., LV-2121 

 

Dalībnieki: Latvijas karatē federācijas biedri. Sacensībās drīkst piedalīties Latvijas pilsoņi un  

pastāvīgie iedzīvotāji. Sportisti no citām valstīm – tikai ar LKF valdes atļauju (tiek 

izskatīti individuāli). 

 

Tiesneši: LKF atestēti tiesneši. Galvenais tiesnesis  Santa Drozdova.  

Tiesnešu brīfings – plkst. 9:30. 

Noteikumi:             Sacensības notiek pēc WKF un LKF bērnu noteikumiem ar iespējamām organizatoru 

izmaiņām. Komandas pārstāvis un/vai treneris ir atbildīgs par dalībnieka atbilstību 

konkrētai vecuma un svara kategorijai, kā arī par konkrēta sportista sagatavotību 

sacensībām. Biedrības vadība, kas pieteikusi sacensībām un sportists (nepilngadīgiem -

viņu vecāki) nes atbildību par sportista veselības stāvokli un atbilstību sacensībām, kā arī 

par veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu. Tiesāšana notiek pēc "Olimpiskās 

sistēmas" ar pilnām gandarījuma cīņām. Komandas pārstāvja pienākums ir iepazīstināt 

katru komandas sportistu ar šī NOLIKUMA nosacījumiem. 

 

Ekipējums:            Dalībniekiem  ir jābūt WKF ekipējumā! Cimdiem, kāju sargiem, aizsargiem un 

aizsargvestēm 10-13 gadu vecumā ir jābūt WKF/EKF dizaina, bet ne obligāti „approved 

WKF”! Sportisti, viņu treneri un vecāki patstāvīgi ir atbildīgi par jebkurām traumām, kas 

iegūtas ekipējuma neizmantošanas rezultātā! 

 Čempionāta organizatori nenodrošina dalībniekus ar nepieciešamo ekipējumu. 

 

KATA   Kata kategorijā 10-11 gadi karodziņu sistēma. 12-13 gadus un vecākām kategorijām pēc 

punktiem (WKF noteikumi, izmantojot planšetes), 5 tiesneši, kata no WKF saraksta. 

Kategorijā 10-11 gadi abi dalībnieki izpilda jebkuru KATA vienlaicīgi. 

Kata skaits 10-11 gadiem – 2 kata, un nedrīkst atkārtot pēdējo izpildīto КАТU. 

 

Kategorijas: 

Meitenes   10-11.g.,   12-13.g., 14-15.g., 16-17.g., +16.g.  

Zēni:         10-11.g.,   12-13.g., 14-15.g., 16-17.g., +16.g. 

Sievietes: +35.g.. 

Vīrieši:     +35.g..   

 

16-17 gadu veci sportisti  var piedalīties tikai vienā 16-17 gadu vai +16 gadu kategorijā 

KATA discīplīnā. 

 

 

 
 



 

KUMITE:  10 - 13g. – 1:30 min. 

Bērniem 10-11 g. vestes - pēc vēlēšanās, 12–13g.vestes ir obligātas. Krūšu aizsargs 

meitenēm 10-13 g. - pēc vēlēšanās. Kumite kategorijās, kurās ir 3 dalībnieki, tie sacenšas 

apļveida sistēmā, saskaņā ar WKF noteikumiem. No 14 g.v. – WKF noteikumi. 
 

 Kategorijas: 

10-11.g. Meitenes -35 kg;  -40 kg;  +40 kg. 

     Zēni  -30 kg;  -35 kg;  -40 kg;   -45 kg; +45 kg. 

12-13.g. Meitenes -42 kg;  -47 kg.   +47 kg. 

     Zēni  -40 kg;  -45 kg;   -50 kg;  -55 kg;  +55 kg.  

14-15.g. Meitenes -47 kg;  -54 kg;   +54 kg. 

Zēni  -52 kg:  -57 kg;   -63 kg;  -70 kg;  +70 kg. 

16-17.g. Meitenes -48 kg;  -53 kg;   -59 kg:  +59 kg. 

  Zēni  -55 kg;  -61 kg;   -68 kg;   -76 kg;  +76 kg. 

+18.g.             Sievietes         -50 kg:  -55 kg:   -61kg;   -68 kg;  +68 kg. 

  Vīrieši  -60 kg;  -67 kg;   -75 kg;   -84 kg;  +84 kg. 

+35.g.   Sievietes jānorāda precīzs svars 

+35.g.  Vīrieši  jānorāda precīzs svars 

 

Organizatoram ir tiesības mainīt kategorijas. 

 

Dalība sacensībās: Dalības maksu katrā kategorijā 30.00 EUR. 

Dalības maksu var veikt ar pārskaitījumu uz biedrības “Latvijas Karatē Federācija”  

reģ.Nr. 40008024026 konta numuru LV94UNLA0055000481661, SEB banka 

   Atļauts piedalīties tikai vienā kategorijā katrā no disciplīnām.  

Pieļaujamā svara pārsvars – 200 grami. Svēršanās notiek pirms atbilstošas kategorijas 

sākuma (vizuāli pēc izvēlēs). Pēc kategorijas sakuma –pretenzijas par svaru nepieņem. Ja 

sportists neatbilst kategorijai, kura ir uzrādīta, iesniedzot pieteikumu, šis sportists tiek 

diskvalificēts un nedrīkst piedalīties tālākajās sacensībās. Šajā gadījumā dalības maksa 

netiek atgriezta! Par savlaicīgu sportista iziešanu uz tatami atbildīgs ir viņa treneris. 

 

APBALVOŠANA 1.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem un medaļām, 2.un 3.vietas - ar medaļām. 

 Visās kategorijās divas 3. vietas 

 

Protests:  Protests tiek izskatīts pēc 200 EUR drošības depozīta iemaksas.  

 

Reģistrācija:        No plkst. 8:30 līdz 9:30. Komandas atbildīgais pārstāvis kopā ar sportistiem ierodas 

reģistrācijas vietā un uzrāda katra dalībnieka pasi/ID karti.  

 

PERSONAS DATU Latvijas Karatē Federācija kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku 

AIZSARDZĪBA      privātumu. Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei 

sacensību organizēšanas vajadzībām, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti 

attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Publiski 

redzamajos rezultātos ir redzama dalībnieka izvēlētā kategorija, vārds, uzvārds, klubs un 

izcīnītā vieta. Lai noteiktu sportista piederību kategorijai un grupai, atbilstoši sacensību 

nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un 

dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās pēc 

pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu karate@karate.lv Sacensību dalībnieki, 

piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu 

izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai, publicēšanai 

tīmekļvietnē www.karate.lv, medijos un sociālajos portālos. 
 

Pieteikšanās:  Dalībnieku reģistrācija 2022.gada Latvijas Karatē Čempionātam  ir jāveic elektroniski 

līdz 04.09.2022. (ieskaitot) tīmekļvietnē www.shotokan.lv 

Paroli ir iespējams iegūt ar e-pasta starpniecību, rakstot Borisam Krasnovam 

karatedo@balticom.lv, tālr. +371 29621418.  
    

Galvenā sekretāre: Viktorija Agafonova, tālrunis: +371 29118019 

   Pēc 2022.gada 04. septembra plkst. 24:00 pieteikumi un izmaiņas netiek pieņemti! 

mailto:karate@karate.lv

