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 SACENSĪBU NOLIKUMS 
 

1. ORGANIZĀTORS 
Latvijas Džudo federācija, tel.: +371 28353012, e-pasts: info@judo.org.lv 

Sacensību galvenais sekretārs: Jūlija Ļeščinska 

Sacensību galvenais tiesnesis: Vilnis Mīlenbergs 

 

2. PROGRAMMA 
Sestdiena 12.01.2019 

9:30-10:00 Neoficiālā svēršanās 

10:00-10:30 Oficiālā svēršanās 

Svēršanas komisija: 

Sacensību galvenais sekretārs (GS) 

Tiesnešu komisijas divi pārstāvji 

11:30 Tiesnešu sapulce (piedalīšanās sapulcē ir obligāta. Vada galvenais tiesnesis (GT) 

12:00 Sacensību sākums (cīņas secība tiks paziņota pēc izlozes) 

 

3. SACENSĪBU VIETA 
V.Zeļonija sporta skolas zāle, E.Birznieka-Upīša iela 21a, Rīga 

 

4. DALĪBNIEKI UN DALĪBAS MAKSA 
Sacensībās atļauts piedalīties dalībniekiem, kas dzimuši 2002., 2003. un 2004.gadā  

Piedalās tikai LDF reģistrētie cīkstoņi, ar kvalifikāciju ne zemāku par 5. KYU 

Piedalās tikai klubi un sporta skolas, kurām ir izpildītas visas finanšu saistības pret LDF 

Dalības maksa LDF biedriem 20,00 EUR (divdesmit eiro) 

 

5. SVARA KATEGORIJAS 
Zēniem: 

-50; -55; -60; -66; -73; -81; -90; +90 

Meitenēm: 

-40; -44; -48; -52; -57; -63; -70; +70 

 

6. SVĒRŠANĀS 
Oficiālā svēršanās notiek sacensību dienā noteiktajā laikā (sk. programma). Cīkstoņiem jāuzrāda 

personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Dalībnieki kuri nokavējuši svēršanos, nevar 

piedalīties sacensībās. Oficiālā svēršanās drīkst svērties tikai vienu reizi. 100g pārsvars ir 

pieļauts noteiktajai svara kategorijai. 

 

7. PIETEIKŠANĀS 
Pieteikšanās sacensībām notiks LDF elektroniskajā sistēmā (http:// 

http://sportists.info/judo/login.php ) līdz ceturtdienai, 10.janvārim, plkst. 24:00 

Pēc reģistrācijas pieteikumi vairs netiks akceptēti 

 

8. IZLOZE 

Izloze notiks sacensību dienā, uzreiz pēc oficiālās svēršanās  

 

9. SACENSĪBU NOTEIKUMI 
Sacensības notiek pēc SDF (IJF) noteikumiem 

Sacensību sistēma ir vienmīnusu sistēma ar dubultu gandarījumu (6 vai vairāk dalībnieku 

gadījumā vienā svara kategorijā) 

Sacensības notiek pēc SDF (IJF) notiekumi 
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Cīņas ilgums 4 minūtes. “Golden score“ nav ierobežots 
 

LDF Tiesnešu komisija (TK) 

Sacensību GT nepieņem iesniegumus 

GT var konsultēt tiesnešus neskaidrās situācijās  

Visus iesniegumus (rakstiskā formā) kluba pārstāvji var iesniegt LDF TK izskatīšanai pēc 

sacensībām  

 

Komandas nes pilnu atbildību par saviem dalībniekiem. GT un TK stingri kontrolē sacensību 

etiķeti, disciplīnu, higiēnas un procedūru atbilstību džudo prasībām. GT bez iepriekšēja 

brīdinājuma vai apspriešanās var liegt pārkāpējam un komandai tālāko piedalīšanos sacensībās 

 

10.  DŽUDOGI KONTROLE 
Sacensībās ir obligāts balts un zils džudogi. Džudogi kritēriji pēc Sokuteiki noteikumiem. 

 

11.  APBALVOŠANA 
Uzvarētāji un godalgoto vietu ieguvēji saņems medaļas un diplomus 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

G. Mīlenbergs  /LDF Spora direktors/ 


