Apstiprināts
________________
LTF Valdes priekšsēdētājs
2022 gada 20.06.

Starptautiskais Tekvon-do ITF turnīrs
«Baltijas Dzintara Kauss 2022»
Sacensību NOLIKUMS v.2.0.
Datums:

2022.gada 15-16. Oktobrī

Vieta:

Rīgas Sporta manēžā „Arkādija”, Kojusalas ielā 9, Rīgā.

Organizators:

Latvijas Tekvon-do federācija, Liepājas iela 3b, Rīga,
email: itf.latvia@gmail.com,

Galv.tiesnesis: Vjačeslavs Semenkovs Tel: +(371) 295 10 010
Sacensības sadarbibā ar Latvijas Sporta Fedeāciju Padomi (LSFP)

1. Dalībnieki:
Sacensībām tiek pielaisti, organizatoriskās komitejas uzaicināto, Tekvon-do ITF klubu komandu sportisti ar
minimālo kvalifikāciju 8 Gups (dzeltena josta) Tuļ disciplīnā un 6 Gups (zaļa josta) Sparinga disciplīnā. No katra
kluba un katrā svara kategorijā var piedalīties neierobežots dalībnieku skaits. Dalībniekiem reģistrācijas brīdī ir
jāuzrāda pase. Vecuma grupas: Kadeti 11-13 gadi, Juniori 14-15 gadi un 16-17 gadi, Pieaugušie 18-35 gadi un
Veterāni 36 gadi un vecāki.
2. Sacensību programma:
- Individuālais Tuļ atbilstoši vecuma un meistarības grupām (p.5.1) atsevišķi vīriešiem un sievietēm;
- Individuālais sparings vīriešiem un sievietēm saskaņā ar svara kategorijām sekojošās vecuma grupās: kadeti,
juniori, pieaugušie, veterāni (p.5.2).
3. Apbalvošana.
Par 1.,2. un 3.vietu individuālajā ieskaitē sportisti tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem. Par 1.,2. un 3.vietu
komandu kopvērtējumā komandas tiek apbalvotas ar 1.,2. un 3.pakāpes kausiem. Veicot punktu aprēķinu tiek
ņemts vērā uzvaru skaits izcīnot godalgoto vietu.

4. Tiesneši.
Katra komanda darbam turnīrā, uz visu sacensību dienu, nodrošina ar 1-2 kvalificētiem tiesnešiem. Tiesnesim ir
jābūt apģērbtam saskaņā ar ITF tiesnešu noteikumiem.
Gadījumā, ja komanda nepiesaka nevienu tiesnesi, tā zaudē tiesības iesniegt protestus turnīra laikā.
Darbam turnīrā pieteiktajiem tiesnešiem ir jāpiedalās tiesnešu sanāksmē, kas ir paredzēta sacensību
programmā.
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5. Sacensību disciplīnas:
5.1.
Individuālais Tul.
Priekšsacīkstēs sportisti demonstrē vienu - tiesnešu izvēlēto (designated) Tul; pusfinālā un finālā divus – savu
(optional) un tiesnešu (designated) Tul.

№

Age
group

code

1

U-14

YGM-1

Virieši, dzeltenās un zaļās jostas, kadeti ≤ 13 gadu vēc.

8-5 Kup
8-5 Kup

2

U-14

YGF-1

Sievietes, dzeltenās un zaļās jostas, kadeti ≤ 13 gadu vēc.

3

U-14

BRM-1

Virieši, Zilās un sarkanās jostas, kadeti ≤ 13 gadu vēc.

4-1 Kup

4

U-14

BRF-1

Sievietes, Zilās un sarkanās jostas, kadeti ≤ 13 gadu vēc.

4-1 Kup

5

U-14

BLM-1

Virieši, Melnās jostas, kadeti ≤ 13 gadu vēc.

1-2 Dan

6

U-14

BLF-1

Sievietes, Melnās jostas, kadeti ≤ 13 gadu vēc.

1-2 Dan

7

U-18

YGM-2

Virieši, dzeltenās un zaļās jostas, juniori 14-17 gadu vēc.

8-5 Kup
8-5 Kup

8

U-18

YGF-2

Sievietes, dzeltenās un zaļās jostas, juniori 14-17 gadu vēc.

9

U-18

BRM-2

Virieši, Zilās un sarkanās jostas, juniori 14-17 gadu vēc.

4-1 Kup

10

U-18

BRF-2

Sievietes, Zilās un sarkanās jostas, juniori 14-17 gadu vēc.

4-1 Kup

11

U-18

BLM-2

Virieši, Melnās jostas, juniori 14-17 gadu vēc.

1-2 Dan

12

U-18

BLF-2

Sievietes, Melnās jostas, juniori 14-17 gadu vēc.

1-2 Dan

13

U-36

GRM-3

Virieši, zaļās, zilās un sarkanas jostas, 18-35 gadu vēc.

6-1 Kup

14

U-36

GRF-3

Sievietes, zaļās, zilās un sarkanas jostas, 18-35 gadu vēc.

6-1 Kup

15

U-36

BLM-3

Virieši, Melnās jostas, 18-35 gadu vēc.

1-3 Dan

16

U-36

BLF-3

Sievietes, Melnās jostas, 18-35 gadu vēc.

1-3 Dan

17

U-56

BLM-4

Virieši, Melnās jostas, 36-56 gadu vēc.

1-3 Dan

BLF-4

Sievietes, Melnās jostas, 36-56 gadu vēc.

1-3 Dan

18
5.2.

Kup /
Dan

Belt levels

U-56

Individuālais sparings.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

kods
U-14

U-16

laiks

Grupas nosaukums
Kadeti (11-13 gadi), puiši
Kadeti (11-13 gadi), meitenes

2 x 1.5
min

Juniori (14-15 gadi), puiši
Juniori (14-15 gadi), meitenes
Juniori (16-17 gadi), puiši

U-18

U-36

U-46

U-56

Juniori (16-17 gadi), meitenes
Pieaugušie (18-35 gadi), vīrieši
Pieaugušie (18-35 gadi), sievietes
Veterāni (36-45 gadi), vīrieši

Svara kategorijas
-35; -40; -45; -50; -55; -60; -65;+65 kg
-30; -35; -40; -45; -50; -55; -60; +60 kg

2x2
min

-45; -50; -55; -60; -65; -70; +70 kg

2x2
min

-45; -51; -57; -63; -69; -75; +75 kg

2x2
min

-52; -58; -64; -71; -78; -85; -92; +92 kg

Veterāni (36-45 gadi), sievietes

2 x 1.5
min

Veterāni (46-55 gadi), vīrieši
Veterāni (46-55 gadi), sievietes

2 x 1.5
min

-40; -45; -50; -55; -60; -65; +65 kg
-40; -46; -52; -58; -64; -70; +70 kg
-47; -52; -57; -62; -67; -72; -77; +77 kg
-75; -85; +85 kg
-65; -75; +75 kg
-75; -85; +85 kg
-65; -75; +75 kg

Organizatoram ir tiesības apvienot kategorijas gadījumos, ja kādā no kategorijām ir mazāk par 4 dalībniekiem.
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6. Protestu iesniegšanas kārtība.
Protesta gadījumā, komandas trenerim jeb oficiālajam pārstāvim ir nepieciešams: a) uzreiz pēc
protestējamās cīņas vērsties pie laukuma vecākā tiesneša un mutiski paziņot par vēlmi iesniegt protestu. b)
Tiesnesis uzsāk fiksēt laiku (5min.), kurā treneris noformē un iesniedz rakstisku protestu laukuma
vecākajam tiesnesim pie galdiņa. c) Protestu izskata sacensību galvenais tiesnesis. Protesta izskatīšanas
laikā sacensības dotajā laukumā tiek apturētas līdz galīgā lēmuma pieņemšanai. Protesta iesniegšanas brīdī
ir jāveic iemaksa 50 EUR apmērā un kas netiek atgriezta, neatkarīgi no pieņemtā lēmuma.
7. Dalības maksa.
7.1.

Dalības maksa 30.00 EUR par katru sacensību dalībnieku. Apmaksas veids vai ar pārskaitījumu uz
Latvijas Tekvon-do federācijas bankas kontu, vai skaidrā naudā komandas reģistrācijas laikā.
Rekvizīti:
Organizācijas nosaukums:
Biedrība Latvijas Tekvon-do federācija,
Org. reģistrācijas numurs:
40008023321
Bankas nosaukums:
SEB Banka,
BIC code (SWIFT):
UNLALV2X
Konta numurs (IBAN):
LV17 UNLA 0050 0115 1551 2

UZMANĪBU! Veicot apmaksu ar pārskaitījumu, norādiet sekojošu maksājuma informāciju:
Dalības maksa AMBER CUP 2022 kluba (komandas) nosaukums, dalībnieku skaits.
7.2.

Dalības maksu apmaksā komandas oficiālais pārstāvis par visiem tās biedriem vienlaicīgi.

8. Soda sankcijas.
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.

9.

Reģistrācijas laikā, mainot svara kategoriju vai arī TUL grupu, soda nauda par katru izmaiņu
pieteikumā - 10.00 EUR
Ja nav ārsta atļauja dalībai sacensībās komandas pieteikumā jeb arī nav personiskā medicīniskā
izziņa ar ārsta atļauju, soda nauda par katru sportistu - 5.00 EUR
Komandas nokavēšanās uz reģistrāciju - 50.00 EUR

Pieteikumi un to iesniegšanas termiņi.

Pieteikumi tiek pieņemti tikai uz čempionāta oficiālās veidlapas (pielikumā), uz e-pastu: itf.latvia@gmail.com,
Organizatoriskā komiteja pēc Jūsu rakstiska dalības pieteikuma izsūtīs Jums personisku saiti priekš online
reģistrācijas sistēmā Kihap.
GALĪGAIS TERMIŅŠ pieteikuma iesniegšanai - līdz 2022.gada 05.oktobrim
Pēc informācijas vērsties: Organizatoriskās komitejas priekšsēdētājs, meistars Vjačeslavs Semenkovs,
e-pasts: itf.latvia@gmail.com. Tālrunis: +(371) 295-100-10.
Sacensību oficiālā mājas lapa: WWW.AMBERCUP.LV

10. Vērot sacensību gaitu skatītāji varēs tiešraides translācijā sacensību mājas lapā www.ambercup.lv
un kanālā Youtube.
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PROVIZORISKA SACENSĪBU NORISES GAITA
(iespējamas izmaiņas)

Sestdiena, 15. oktobris, - Sacensību 1. diena Rīgas Sporta manēžā „Arkādija” (Rīga, Kojusalas iela 9).

08:30 - 09:00

ierašanās sacensību hallē, sportistu reģistrācija, svēršanās

08:30 - 09:00

tiesnešu sanāksme

09:00 - 09:30

treneru sanāksme

09:30 - 14:00

sacensības kadetiem U-14 un junioriem U-18

14:00 - 15:00

svinīga atklāsāna un uzvarētāju apbalvošana

15:00 - 18:30

sacensības pieaugušiem U-36 un veterāniem U-56

18:30 - 19:00

sacensību uzvarētāju apbalvošana

Svētdiena, 16. oktobris, - Sacensību 2. diena Rīgas Sporta manēžā „Arkādija” (Rīga, Kojusalas iela 9).

08:00 - 08:30

ierašanās sacensību hallē, tiesnešu sanāksme

09:00 - 13:00

sacensības pieaugušiem U-36 un veterāniem U-56

13:00 - 13:40

2.sacensību dienas uzvarētāju, kā arī komandu apbalvošana

14:00 - 17:00

sacensības pieaugušiem LRČ sportistiem.

17:00 - 17:30

LRČ uzvarētāju apbalvošana

17:30

došanās mājup
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