
RIGA STARS/FUDZI CUP 2017 
 

 

Organizē: Fudzi Sporta klubs sadarbībā ar Latvijas Karatē federāciju 

Norises vieta: Salaspils Sporta Halle, Smilšu iela 1, Salaspils, Latvija. 

Norises laiks:  25.03.2017 Sacensību sākums plkst. 10.00  

Reģistrācija: 24.03.2017 plkst. 18.00-20.00 BELLEVUE Park Hotel Riga, Slokas ielā 1, Rīga, Latvija 

un 25.03.2017. plkst. 8.30-9.30 sacensību norises vietā. 

Sacensību dienā NEKĀDAS izmaiņas dalībnieku sarakstos netiek veiktas! 

Sacensību noteikumi – WKF ar organizatora ieviestām izmaiņām:  
 

KATA 

U16 OPEN kategorijā  WKF noteikumi, olimpiskā sistēma, sportisti katas izpilda pa vienam 
 

Sacensības notiks pēc Olimpiskās sistēmas šajās kategorijās:  

U10 OPEN   vismaz 2 Katas – atkārtot iepriekšējā aplī izpildīto katu ir aizliegts 

U12 & U14 OPEN  vismaz 3 Katas – atkārtot iepriekšējos 2 apļos izpildītās katas ir aizliegts 

Abi sportisti katu izpilda vienlaicīgi ar sarkano (AKA) vai zilo (AO) jostu; paklanīšanās netiek ņemta vērā, 

vērtējot sportistu sniegumu 
 

Sacensības notiks pēc Apļa sistēmas (Grand prix) šajās kategorijās: 

Sportistiem ir atļauts izpildīt tikai katas, kuras ir minētas šajā sarakstā:  

Taikioku, Heian 1-5, Pinan 1-5, Ten-no-kata 1-3, Geksadai 1-2, Saifa.  

U8 OPEN vismaz 1 Kata 

U10 -9kyu, U12 -9 kyu vismaz 1 Kata 

Pārējās U10, U12, U14, U16 KYU kategorijas vismaz 2 Katas, atkārtot iepriekšējā aplī izpildīto 

katu ir aizliegts 

Abi sportisti katu izpilda vienlaicīgi ar savām atestācijas jostām, paklanīšanās netiek ņemta vērā, vērtējot 

sportistu sniegumu. 
 

Visās OPEN Kata kategorijās – pilna reposāža, viena 3.vieta; 

Kategorijās, kurās cīņas noris pēc apļa sistēmas, katrā apakšgrupā ir 3-5 sportisti, pēc apakšgrupu cīņu 

aizvadīšanas divi labākie katras apakšgrupas sportisti turpina cīņu par medaļām pēc Olimpiskās sistēmas, 

visās kategorijās - viena 3.vieta. 
 

KUMITE – pieļaujamais svara pārsniegums 0.5 kg;  

Vērtēšana visās kategorijās ir saskaņā ar Kadetu WKF noteikumiem; organizators nosaka izmaiņas cīņu 

ilgumā šādās kaegorijās: 

U8; U10 – 1 minūte vai līdz 6 punktu starpībai 

U12, U14 –1.5 minūtes vai līdz 6 punktu starpībai 
 

Ekipējums: U16 kategorijās – atbilstoši WKF noteikumiem; 

Kategorijās līdz 13 gadiem – Roku aizsargcimdi, kāju aizsargi, zobu aizsargi ir obligāti; ķermeņa 

aizsargvestes, sejas aizsargmaskas un krūšu aizsargi meiteņu kategroijās pēc vēlēšanās. 

Visās Kumite kategorijās sacensības notiek pēc olimpiskās sistēmas ar pilnu reposāžu, viena 3.vieta. 
 

SUMO: 

Sacensības notiek pēc apļa sistēmas; cīņas laukuma izmērs 3x3m + 1m aizsargjosla ap lakumu; 

Par cīņas uzvarētāju tiek atzīts tas sportists, kurš ir nopelnījis divus YUKO; YUKO tiek piešķirts tad, ja 

ir izdevies izgrūst pretinieku no laukuma vai ja pretinieks ir pieskāries zemei ar jebkuru citu ķermeņa 

daļu, izņemot pēdām. Viena 3.vieta visās kaegorijās. 
 

 

 

 



FANTOM KUMITE: 

Sacensības notiek pēc apļa sistēmas, laiks - 20 sekundes, abi sportisti izpilda vienlaicīgi; laukuma izmērs 

5x5 metri.  

Ir atļauts viegls pieskāriens (skin touch), tiesnešu skaits – 3. Vērtēšanas kritēriji: sitienu precizitāte, spēks 

un ātrums, tehnikas un kombināciju daudzveidība, distances izjūta. Ekipējums: atbilstošas krāsas josta un 

cimdi obligāti, ir atļauti atbilstošas krāsa kāju aizsargi. Viena 3.vieta visās kaegorijās. 
 

Protesta izskatīšana – 100 EUR. 

Dalībnieki paši ir atbildīgi par sava veselības stāvokļa atbilstību dalībai turnīrā un veselības 

apdrošināšanu. 
 

Dalības maksa: Katra kategorija 20 EIRO 

 Kata un Kumite komandām – 45 EIRO/komanda 

Dalībnieku iepriekšēja reģistrācija ir jāveic elektroniski līdz 22.03.2017. interneta vietnē 

http://www.shotokan.lv. 

Paroli ir iespējams iegūt, rakstot uz e-pastu karatedo@balticom.lv vai zvanot uz mob.tālruni 29621418, 

Boriss Krasnovs. 

Uzmanību! Par KATRĀM izmaiņām reģistrācijas formā pēc 22.marta tiek piemērota PAPILDU 

samaksa 5 EUR apmērā; sacensību dienā NEKĀDAS izmaiņas dalībnieku sarakstos veiktas netiek! 
 

Kategorijas: Visiem dalībniekiem ir jābūt ģērbtiem KIMONO! 

Individuāli: 

KATA 

bērni U8(6-7g.)  meitenes  OPEN 

bērni U8(6-7g.) zēni   OPEN 

bērni U10(8-9g.)  meitenes  -9 kyu; -7 kyu; -5 kyu; OPEN 

bērni U10(8-9g.)  zēni   -9 kyu; -7 kyu; -5 kyu; OPEN 

bērni U12(10-11g.)  meitenes  - 9 kyu; -7 kyu; - 5 kyu; OPEN  

bērni U12(10-11g.)  zēni  -9 kyu; -7 kyu; -5 kyu; OPEN 

mini kadeti U14(12-13g.)  meitenes -8 kyu; - 5kyu; OPEN  

mini kadeti U14(12-13g.)  zēni -8 kyu; - 5kyu; OPEN 

kadeti U16 (14-15g.) meitenes -6 kju;  OPEN  

kadeti U16 (14-15g.) zēni -6 kju;  OPEN 
 

KUMITE 

bērni U8(6-7g.) zēni   OPEN 

bērni U8(6-7g.) meitenes  OPEN 

bērni U10(8-9g.)  zēni   -27 / -32 / +32 kg, OPEN  

bērni U10(8-9g.)  meitenes  -25 / +25 kg; OPEN  

bērni U12(10-11g.)  zēni  -30 / -36 / -43 / +43 kg, OPEN 

bērni U12(10-11g.)  meitenes  -30 / -40 / +40 kg; OPEN  

mini kadeti U14(12-13g.) zēni -42 / -48 / -55 / +55 kg, OPEN 

mini kadeti U14(12-13g.) meitenes -42 / -50 / +50 kg; OPEN 

kadeti U16 (14-15g.) zēni -50 / -57 / -63 / -70 / +70 kg, OPEN 

kadeti U16 (14-15g.) meitenes -47 / -54 / +54 kg; OPEN 
 

SUMO

Zēni: 

Līdz 5 gadiem -20; +20 kg 

U8(6-7 gadi) -22; -25; -28; +28 kg 

U10(8-9 gadi) -25; -30; -35; +35 kg 

U12(10-11 gadi) -35; -40; -45; +45 kg 

Meitenes:  

U8(6-7 gadi)  -22; +22 kg 

U10(8-9 gadi)  -25; +25 kg 

U12(10-11 gadi) -30; +30 kg 

 

http://www.shotokan.lv/
mailto:karatedo@balticom.lv


FANTOM 

6 -7 gadi; 8 gadi; 9 gadi; 10 gadi; 11 gadi; 12-14 gadi.

 

Kata komandām: 

-11 gadi, +12 gadi; ir atļautas jauktas meiteņu un zēnu komandas. 

Iepriekšējā aplī izpildīto katu nav atļauts atkārtot, bunkai nav obligāts.  

Sacensības notiek pēc olimpiskās sistēmas ar pilnu reposāžu un vienu 3.vietu. 

 

Kumite komandām: 

Zēni: U10; U12; U14; U16 (Komandas sastāvā 3+1 sportisti)  

Meitenes: U12/U14/U16 (komandā jābūt pa 1 sportistei no katras vecuma grupas) 

Cīņu ilgums, nepieciešamais ekipējums un noteikumu izmaiņas komandām ir vienādas ar 

individuālajām kategorijām atbilstoši sportista pārstāvētajai vecuma grupai. 

 

Visi jautājumi, uz kuriem atbildes nav atrodamas sacensību nolikumā, tiek risināti ar 

organizatora un tiesnešu komitejas starpniecību. 

 

Balvas:  

1.vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem, medaļām, diplomiem; 2. un 3.vietas ieguvēji visās 

kategorijās tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem. 

Katras kategorijas 3 labākās Kata un Kumite komandas tiek apbalvotas ar medaļām, kausiem un 

diplomiem. 

 

Klubs, kura sportisti visu 4 disciplīnu summā būs izcīnījuši visvairāk 1.vietu (ja 1.vietu skaits ir 

vienāds, tiks ņemtas vērā 2.vietas utt.), tiks apbalvots ar Rīgas Kausu! 

 

 

 


