
 

XI STARPTAUTISKAIS DŽUDO TURNĪRS 

„SIGULDA 2019” 
16.-17.02.2019 Sigulda, Latvija 

 

 

1. VIETA: 

Siguldas Sporta centrs. Adrese: Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, LV-2150 

2.SACENSĪBU VADĪBA: 

Biedrība „Džudo klubs Sigulda”, sadarbojoties ar Siguldas novada Domi. www.judosigulda.lv, ivo.alksnis@inbox.lv. 

 +371 29344536 

Sacensību galvenais tiesnesis: Vilnis Mīlenbergs 

Sacensību galvenais sekretārs: Jurijs Šuļins 

3.PROGRAMMA: 

2019. gada 15. Februāris (piektdiena) 
SVĒRŠANĀS 

VISĀM GRUPĀM 

SIGULDAS 1. PAMATSKOLA 

Pulkveža brieža 105, Siguldas 1. pamatskola 

18:00-20:00 

 

2019. gada 16. Februāris (sestdiena) 
DALĪBNIEKI SVARA KATEGORIJAS SVĒRŠANĀS SĀKUMS 

U16 (2004-2006)
 

 

ZĒNI -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 

MEITENES -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 

8:00-9:00 10:00 

U12 (2008-2010) 

 

ZĒNI  -26, -29, -32, -35, -38,-42, -46, -50, -55,+55 

MEITENES -28, -32, -36, -40, -44, +44 

11:00-12:00 13:00 

U14 (2006-2008) ZĒNI -32, -35, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 

MEITENES –36, -40, -44, -48, -52, -57, +57 

15:00-16:00 17:00 

 

2019. gada 17. Februāris (svētdiena) 
DALĪBNIEKI 

 

SVARA KATEGORIJAS SVĒRŠANĀS SĀKUMS 

U18 (2002-2004) ZĒNI -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 

MEITENES -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 

9:00-10:00 11:00 

U10 (2010-2011) 
 

ZĒNI -23, -26, -29, -32, -35, -38,-42, -46, +46 

MEITENES -24,-28, -32, -36, -40, +40 

11:00-12:00 13:00 

 

4. SACENSĪBU NOTEIKUMI: 

U10 shime-waza un kansetsu – waza aizliegta. Cīņas ilgums 2 min + GS  

U12 shime-waza un kansetsu – waza aizliegta. Cīņas ilgums 2 min + GS 

U14 shime –waza aizliegta, kansetsu waza atļauta. Cīņas ilgums 3 min +GS 

U16, U18 shime- waza un kansetsu –waza atļauta. Cīņas ilgums 4 min +GS 

 

5.APBALVOŠANA: 

Uzvarētāji tiks apbalvoti ar kausiem, medaļām un diplomiem, un balvām no sponsoriem. Godalgoto vietu ieguvēji tiks 

apbalvoti ar medaļām un diplomiem, un sponsoru balvām. Ar kausiem tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji komandu 

kopvērtējumā. 

 

6.DALĪBAS MAKSA:  

15 EUR. Bez pieteikuma vai pēc termiņa 30 EUR. Ja sportists vēlas piedalīties divās vecuma grupās, jāmaksā 

dubulta maksa. Siguldas novada deklarētajiem sportistiem dalības maksa 10 EUR, uzrādot Siguldas ID karti. 

 

8. PIETEIKUMS:  

Latvijas Džudo Federācijas biedri reģistrējas elektroniski: http://sportists.info/judo/login.php 

Tehniskā palīdzība jurijs.sulins@gmail.com, +371 27221777 Jurijs Šuļins.  

Reģistrācija noslēdzas 14. 02.2019. (ceturtdiena), plkst. 24:00. 
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