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“Latvijas Kendo Federācijas Sacensību Nolikums”

Apstiprināts Latvijas Kendo federācijas Valdes sēdē 2005.g. 25.septembrī.
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Lietotie saīsinājumi.
LKF – Latvijas Kendo federācija.
FIK – Starptautiskā Kendo federācija.
EKF – Eiropas Kendo federācija.
LSFP – Latvijas Sporta Federācijas Padome.
1.Vispārīgie noteikumi.
1.1. Latvijas Kendo federācija „turpmāk tekstā – LKF” ir Eiropas Kendo federācijas
(European Kendo federation, EKF) un Starptautiskās Kendo federācijas (International
Kendo federation, FIK) dalībniece, kā arī LSFP atzīta sporta federācija. LKF ir vienīgā
valstiski un starptautiski atzītā organizācija Latvijā, kurai ir tiesības vadīt un koordinēt
darbu Kendo, Iaido un Jodo, kā arī ir piešķirtas tiesības rīkot Latvijas čempionātus un
citas oficiālas sacensības „turpmāk tekstā – Pasākumi” šajos sporta veidos.
1.2. LKF izstrādā noteikumus Kendo pasākumu rīkošanai un kontrolē noteikumu izpildi,
atļauj Kendo pasākumu un FIK saskaņotu starptautisko Kendo pasākumu rīkošanu.
2. Semināru un sacensību Nolikums.
2.1. LKF Nolikuma prasības ir saistošas viesiem LKF biedriem un visām LKF sankcionēto
pasākumu dalībniekiem.
2.2. LKF Nolikums ietver pamatprincipus Kendo pasākumu rīkošanai un norisei.
2.3. LKF valde ir apstiprinājusi LKF Nolikumu latviešu valodā. Ja LKF Nolikums tiek
publicēts citās valodās, strīdus gadījumā LKF valdes apstiprinātājam tekstam latviešu
valodā ir prioritārs spēks.
2.4. LKF valdei ir tiesības izšķirt ar LKF Nolikuma vai LKF Nolikumam pakārtoto dokumentu
interpretāciju saistītus konfliktus, kā arī apstiprināt viesiem LKF biedriem saistošas LKF
Nolikuma vai Nolikumam pakārtotu dokumentu interpretācijas.
2.5. Katram LKF biedram ir tiesības iesniegt LKF valdei adresētus priekšlikumus LKF
Nolikuma grozījumiem vai papildinājumiem.
2.6. LKF valdei ir tiesības jebkurā laikā apstiprināt un publicēt grozījumus vai
papildinājumus LKF Nolikumā oficiālajā LKF mājas lapā www.kendo.lv
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3. Pasākumu rīkošana un norise.
3.1. Visi oficiālie Kendo pasākumi notiek atbilstoši šī LKF Nolikuma noteikumu prasībām.
3.2. Latvijas teritorijā Kendo pasākumus drīkst rīkot jebkura juridiska persona, ievērojot, ka:
3.2.1. rīkotājs ir LKF biedrs;
3.2.2. rīkotājam LKF izsniegusi rīkošanas atļauju.
3.3. Rīkošanas atļauju izsniedz LKF. Rīkošanas atļaujas izsniegšanas kārtību nosaka LKF
valde.
3.4. LKF nacionālo Kendo pasākumu kalendārā iekļauto sacensību rīkošanas atļauja
jāsaņem LKF valdes noteiktos termiņos.
3.5. LKF rīkošanas atļauju izsniedz tikai LKF pakārtoto dokumentu prasībām atbilstoša
pasākuma rīkošanai.
3.6. Ja LKF ir izsniegusi rīkošanas atļauju, taču ir konstatēts, ka sacensības neatbilstība
LKF nolikuma prasībām, rīkotajam ir jānovērš neatbilstība vai ja tas nav iespējams
jāatceļ sacensības, rakstiski noformējot lēmumu par sacensību atcelšanu. LKF lēmumu
par sacensību atcelšanu var pieņemt jebkurā brīdī.
3.7. LKF izsniegtās rīkošanas atļaujas kopijai jābūt izvietotai uz oficiālā informācijas stenda.
4.Dalībnieku oficiālie pieteikumi.
4.1. Dalībnieku pieteikumus dalībai sacensībās var pieteikt, ne vēlāk, ka 3 (tris) mēnešus
iepriekš pasākuma organizēšanas dienai. Gadījumā, ja pieteikums tiek iesniegts vēlāk,
ka trīs mēnešus pirms plānota pasākuma norises datuma, tad pasākums netiek
iekļauts kopējā sacensību grafikā. LKF visas ieplānotās sacensības un seminārus
saskaņo ar EKF, lai būtu iespēja tos iekļaut EKF pasākumu grafikā. Pieteikumam jābūt
rakstiskā veidā, apliecinātam ar kluba pārstāvja parakstu.
4.2. Pieteikumā jābūt norādītai sekojošai informācijai:
 Organizators (reģionāla nodaļa, klubs);
 Kluba vai reģionālās nodaļas pārstāvim jānorāda vārds, uzvārds,
kontakttālrunis un e-pasta adrese. Kluba vai reģionālās nodaļas pārstāvis ir
atbildīgs par informācijas iesniegšanu LKF, kas saistīta ar jebkurām izmaiņām
dalībnieku pieteikumā.
 Orientējošais pasākuma organizēšanas datums;
 Instruktora līmenis vai tiesnešu kolēģijas valdes priekšsēdētāja vārds un
uzvārds (ārzemju federācijas pārstāvjiem – valsts);
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 Paredzētais dalībnieku skaits;
 Pasākumu norises programma.
4.3. Gadījumā, ja dalību ņem ārvalstu federāciju pārstāvji, organizatoriem papildus
nepieciešams apstiprināt tiesnešu kolēģijas locekļu vai instruktoru dalību.
4.4. Pasākuma organizatori patstāvīgi uzaicina instruktorus un tiesnešu kolēģijas locekļus.
4.5. Ja pasākums ir iekļauts kopēja semināru un sacensību grafikā, LKF var nosūtīt dalībai
seminārā vai sacensībās savu pārstāvi.
4.6. Pēc sacensību noslēguma LKF jāiesniedz sekojošā informācija:
 Uzvarētāji un zaudētāji;
 Tiesnešu kolēģijas sastāvs;
 Faktiskais dalībnieku skaits.
5. Tiesnešu kolēģijas veidošanās reģionālās un valsts mērogā sacensības.
5.1. Reģionālajās sacensībās tiesnešu kolēģiju nodrošina sacensību organizatori.
5.2. Valsts mēroga sacensības tiesnešu kolēģiju nodrošina LKF.
6. Sacensību dalībnieku kategorijas.
6.1. Kendo sacensību dalībnieki sadalās sekojošās kategorijās:
A. Vīrieši no 18 gadiem.
B. Sievietes no 18 gadiem.
C. Jaunie cilvēki no 15 līdz 17 gadiem.
D. Meitenes no 15 līdz 17 gadiem.
E. Zēni no 11 līdz 14 gadiem.
F. Meitenes no 11 līdz 14 gadiem.
6.2. Vecuma robežas C, D, E, F kategorijām var tikt uzliktas ar turnīra nolikumu, izņemot
C,D kategoriju augstāko robežu.
6.3. Ar turnīru nolikumiem var ievadīt papildkategorijas, balstoties uz kategorijām, kas
norādītas 6.1. punktā.
7. Sacensību kategorijas.
7.1. Kendo sacensību ietvaros norisinās šādas izcīņas attiecīgajās dalībnieku kategorijās
saskaņa ar 6.1. punktu:
 individuālās meistarsacīkstes vīriešiem – A, C, E.
 komandu meistarsacīkstes vīriešiem – A, C, E.
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 individuālās meistarsacīkstes sievietēm – B, D, F.
 komandu meistarsacīkstes sievietēm – B, D, F.
7.2. Ar turnīru nolikumiem var ievest arī sacensību izcīņas, kas nav norādītas 7.1. punktā.
9. Sacensību dalības noteikumi.
9.1. A un B kategorijām – dalība Latvijas Kendo Federācijā (biedru maksa samaksāta uz
bridi, kad ir iesniegts pieteikums dalībai). Jābūt medicīniskai izziņai par to, ka nav
kontrindikāciju kendo nodarbībām, kas izdota ne senāk kā pirms 1 gada.
9.2. C, D, E, F kategorijām – dalība Latvijas Kendo Federācijā (biedru maksa samaksāta uz
bridi, kad ir iesniegts pieteikums dalībai). Jābūt medicīniskai izziņai par to, ka nav
kontrindikāciju kendo nodarbībām, kas izdota ne senāk kā pirms 1 gada. Vecāku vai
aizbildņu atļauja kendo nodarbībām, kas izdota uz tekošu sezonu.
9.3. Katru nepilngadīgo ir jāpavada pieaugušai personai, kurai ir visi nepieciešamie
dokumenti nelaimes gadījuma vai hospitalizācijas iespējamai noformēšanai.
9.4. Nepieciešamo dokumentu esamības kontrole tiek veikta pirms sacensību uzsākšanas.
Ja kāda no dokumentiem trūkst, dalībnieks netiek pielaists pie sacensībām.
10. Medicīniskā kontrole.
10.1. Pasākumu norises laikā ir obligāta ārsta klātbūtne. Sacensību organizatoriem
jānodrošina neatliekamas palīdzības izsaukumu nelaimes gadījumā vai
hospitalizācijas nepieciešamības gadījumā.
10.2. Pasākumu norises laikā, pamatojoties uz medicīniskajiem rādītājiem, ārstam ir
tiesības aizliegt dalībniekam turpināt divcīņu vai aizliegt piedalīties sacensībās. Šādā
gadījumā ārstam ir pienākums par notikušo paziņot galvenajam tiesnesim.
10.3. Saskaņā ar medicīniskajiem rādītājiem, kopējais divcīņas apturēšanas laiks sastāda 5
(piecas) minūtes uz vienu dalībnieku. Gadījumā, ja laiks ir beidzies un dalībniekam
nav iespējas turpināt divcīņu, viņš tiek atzīts par zaudētāju.
11. Komandu vadītāji un treneri.
10.1. Delegācijas vadītājs atbild par sacensību rīkošanas noteikumu un esošā nolikuma
prasību ievērošanu no savas delegācijas locekļu puses.
10.1. Gadījumā, ja sacensību norises laikā delegācijas locekļi neievēro sacensību
rīkošanas noteikumus un esošā nolikuma prasības, galvenais tiesnesis uz laukuma
var izteikt brīdinājumu. Brīdinājums tiek fiksēts sacensību protokolā. Gadījumā, ja ir
divi brīdinājumi, delegācijai tiek uzlikts sods 30.00 LVL apmērā. Lēmums par soda
uzlikšanu tiek pieņemts tiesnešu kolēģijas sēdē pēc katra turnīra beigām.
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12. Sacensību shēma.
12.1. Play-off sacensības – katra divcīņa turpinās līdz tiek noteikts uzvarētājs. Divcīņas
uzvarētājs pāriet nākamajā līmenī, līdz pat finālam. Līmeņi tiek saukti šādā veidā:
fināls, pusfināls (1/2 fināls), ceturtdaļfināls (1/4 fināls), 1/8 fināls un t.t.
12.2. Sacensības pūlos – nosirsinās grupās pa 3-4 cilvēkiem, pēc shēmas „katrs ar katru”,
tiek pieļauti pūli ar 2 dalībniekiem. Cīņas pūlos var beigties ar neizšķirtu rezultātu.
Atkarībā no turnīra, tiek noteikts 1 vai 2 dalībnieki, kuriem ir labākie rezultāti pūlā.
Rezultātu noteikšanai pūlā tiek summēts uzvaru skaits, bet ja ir dalībnieki ar vienādu
uzvaru skaitu, tad vērā tiek ņemts iponu skaits. Gadījumā, ja dalībniekiem ir vienāds
uzvaru un iponu skaits, tiek noteikta papildus divcīņa, kas norisinās pēc shēmas
„ippon-shobu”.
12.3. Sacensībās var tikt ietvertas abas shēmas. Konkrētai sacensību shēmai jābūt
noteiktai turnīra nolikumā.

