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Tehniskā informācija 

1. PASĀKUMA MĒRĶIS 

Veicināt džudo popularitātes celšanu LR. 

Paaugstināt LDF tiesnešu kvalifikāciju. 

Jaunajiem dalībniekiem vairot sacensību pieredzi. 

2. DATUMS un VIETA 

14.03.202020 Rīgas Nacionālā sporta manēža, Kojusalas iela 9, Rīga 

3. DALĪBA 

Piedalās džudisti, ar kvalifikāciju ne zemāku par 5. KYU.  

4. VECUMS 

Līdz 14 gadiem (2007.-2009. dz. g.) 

Līdz 16 gadiem (2005. -2006. dz.g.)  

5. SVARA KATEGORIJAS 

Zēni U-14 

-32; -35; -38; -42; -46; -50; -55; -60; -66; +66 

Meitenes U-14 

-36; -40; -44; -48; -52; +52 

Zēni U-16 

-38; -42; -46; -50; -55; -60; -66; -73; -81; +81 

Meitenes U-16 

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

6. PIETEIKUMS 

Reģistrācija notiek LDF sistēmā: http:/ http://sportists.info/judo/ līdz 13.03.2020 plkst. 23:00 

7. AKRTEDITĀCIJA 

Finanšu saistības 

LDF biedriem ir jābūt samaksātai gada biedru naudai un nevar būt nekādu finansiālu parādu pret LDF. 

Dalības maksa LDF biedriem 20,00 EUR (divdesmit eiro), ārzemju dalībniekiem un LDF sistēmā 

nereģistrētiem dalībniekiem 30,00 EUR (trīsdesmit eiro). 

Dalībnieki kuri reģistrēti pēc reģistrācijas noteiktā laika, dalības maksa 30,00 EUR (trīsdesmit eiro). 

8. IZLOZE 

Izloze notiks sestdienā 14.03.2020, 30.minūtes līdz sacensību sākumam.  

 

http://sportists.info/judo/
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9. SVĒRŠANĀS un SACENĪIBU PROGRAMMA  

14.03.2020 (SESTDIENA) 

U-14 

09:00-09:30 – Neoficiāla svēršanās 

09:30-10:00  -  Oficiālā svēršanās 

11:00 – Sacensību sakums (Svara kategoriju un cīņu secība būs paziņota pēc izlozes). 

U-16 

13:00-13:30 – Neoficiāla svēršanās 

13:30 – 14:00 -  Oficiālā svēršanās 

15:00 – Sacensību sakums (Svara kategoriju un cīņu secība būs paziņota pēc izlozes). 

Svēršanas komisija: 

1. Sacensību Galvenajs sekretārs    (GS) 

2. Tiesnešu komisijas pārstāvis 

Cīkstoņiem jāuzrāda personu apliecinošais dokuments. 

Cīkstoņi 

- kuri nokavējuši svēršanos nevar piedalīties sacensībās 

- var svērties vienu reizi oficiālajā svēršanās laikā  

- ir atļauts mainīt svara kategoriju 

10. SACENSĪBU FORMULA 

Sacensības notiek pēc SDF noteikumiem. 

Sacensības notiek saskaņa ar LDF pasākumu organizēšanas nolikumu.  

Sacensības notiek pēc SDF (IJF) noteikumiem 

Sacensību sistēma: 

1 sportists - šajā svara kategorijā sacensības nenotiek; 

2 sportisti - cīņas notiek līdz divām uzvarām; 

3 - 5 sportisti - apļa sistēma; 

6 - 7 sportisti - apļa sistēma ar divām apakšgrupām; 

8 un vairāk vien mīnusu sistēma ar gandarījuma cīņām no pusfinālistiem. 

 

Vecuma grupā U-14 ir aizliegti  žņaugšanas paņēmieni (shime-waza). 

Vecuma grupā U-16 SDF noteikumi. 

Cīņas ilgums 3 minūtes abās vecuma grupās. « Golden score » – bez ierobežojuma. 



LATVIJAS REPUBLIKAS MEISTARSACĪKSTES 2020 

U-14/U16 (2007.- 2009./ 2005.-2006. g. dz. jauniešiem un jaunietēm) 
Rīga 

 
 

 

      

  

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.    

11. TIESNEŠU LĪMENIS 

Sacensības tiesā 2020. gada LDF Tiesnešu sadalījuma tiesneši.   

12. SPORTA FORMA 

Sacensībās obligāts balts kimono.  

13. SACENSĪBU VADĪŠANA   

Galvenais sekretārs:        Maksims Minkevičs 

Galvenais tiesnesis:         Vilnis Mīlenbergs 

14. APBALVOŠANA  

Uzvarētāju un godalgoto vietu ieguvējiem tiek piešķirtas medaļas un diplomi. Ja svara kategorijā ir tikai 

1 dalībnieks, tas netiek apbalvots. Apbalvojas dalībnieki, kuri ir uzvarējuši vismaz 1 (vienu) cīņu.  

 

 

 

G. Mīlenbergs /LDF Spora direktors/ 

 


	Finanšu saistības
	Galvenais sekretārs:        Maksims Minkevičs
	Galvenais tiesnesis:         Vilnis Mīlenbergs

