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Ievads 

 

Šī grāmata ir Starptautiskās Kendo federācijas (FIK) 23.03.2000.g. izdevuma „The Regulations of 

Kendo Shiai and Shinpan. The Subsidiary Rules of Kendo Shiai and Shinpan” jauna redakcija. 

Oriģinālā versija ir Japānas Kendo federācijas 26.03.1997.g izdevuma tulkojums. Esošās atšķirības 

ir, galvenokārt, valodnieciskās, un būtiski neietekmē saturu.  

 

 

 

Pamatnoteikumi 
 

(Noteikumu Funkcija) 

 

1.pants: Noteikumu Funkcija ir nodrošināt Shiai-sha iespēju godīgi rīkot Kendo Starptautiskās 

Federācijas Shiai atbilstoši zobena principiem, kā arī nodrošināt Shiai objektīvu tiesāšanu. 

 

 

I.daļa: Shiai 

1. nodaļa: Pamatnoteikumi 

(Shiai-jo) 

2.pants: Parasti Shiai-jo ir koka grīda un tās iestatījumi ir: 

1. Shiai-jo forma – kvadrāts vai taisnstūris ar malām 9-11 m, ieskaitot platumu un marķējuma 

līnijas. 

2. Shiai-jo centrs tiek marķēts ar krustu un divas Kaishi-sen tiek atzīmētas abās centra pusēs, 

vienādā attālumā. Kaishi-sen garums un attālums starp tām tiek noteikts saskaņā ar 

Papildnoteikumiem. 

 

(Shinai) 

3.pants: Shinai ir izgatavots no bambusa vai to aizvietojošā sintētiskā materiāla, kuru pieļauj Japāņu 

Kendo federācija.  

 

(Kendo-gu) 

4.pants: Kendo-gu sastāv no Men, Kote, Do un Tare. 

(Apģērbs) 

5.pants: Kendo apģērbs iekļauj Kendo-gi un Hakama. 
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2.nodaļa: Shiai 

1.sadaļa: Shiai rīkošana 

(Shiai ilgums) 

6.pants: Shiai standarta ilgums ir 5 minūtes, Encho – 3 minūtes. Laiks no Senkoku Yuko-datotsu vai 

Shiai pārtraukšana pēc Shushin komandas līdz Shiai atjaunošanai netiek iekļauts Shiai ilgumā. 

(Uzvaras piešķiršana): Uzvara Shiai tiek piešķirta sekojoši: 

1. Parasti uzvara tiek piešķirta saskaņā ar Sanbon-shobu noteikumu, tomēr, tā var arī tikt 

piešķirta atbilstoši Ippon-shobu noteikumam, nepieciešamības gadījumā, konkrētajā turnīrā. 

2. Sanbon-shobu par uzvarētāju tiek atzīts tas, kurš pirmais ieguva 2 punktus Shiai gaitā; bez 

tam, gadījumā ja Shiai gaitā Shiai-sha nopelnīja vienu punktu pie nosacījuma, ka viņa 

oponents nav nopelnījis punktus, tad viņš tiek atzīts par uzvarētāju. 

3. Gadījumā ja Shiai gaitā uzvarētājs nav konstatēts, tiek noteikts Encho un Shiai-sha, kurš 

pirmais nopelnīs punktu Encho gaitā, tiek atzīts par uzvarētāju. Pretējā gadījumā uzvarētājs 

tiek noteikts vadoties no Hantei vai Chusen noteikuma, vai arī tiek pasludināts Hikiwake. 

4. Gadījumā ja uzvara tiek piešķirta saskaņā ar Hantei noteikumu, uzvarētājs saņem vienu 

punktu. 

5. Gadījumā ja tiek pasludināts Hantei, Shinpan-in vadās, pirmkārt, no Shiai-sha tehniskām 

iemaņām un pēc tam – viņu Shiai stila. 

 

(Dantai-shiai) 

8.pants: Dantai-shiai notiek saskaņā ar sekojošiem noteikumiem, tomēr, šie noteikumi 

nepieciešamības gadījumā var tikt mainīti katram turnīram: 

1. Komanda, kurā ir vairāk uzvarētāju tiek atzīta par uzvarētāju komandu. Gadījumā ja 

uzvarētāju skaits katrā komandā ir vienāds, par uzvarētāju tiek atzīta komanda, kura 

nopelnījusi vairāk punktus. Gadījumā ja uzvarētāju un punktu skaits katrai komandai ir 

vienāds, tad uzvarētāja noteikšanai tiek rīkota divkauja starp komandu Daihyosha. 

2. Gadījumā ja sacensības notiek pēc Kachinuki shēmas, Shiai-sha var turpināt sacensības, 

kamēr viņš uzvar, šajā gadījumā par uzvarētāju tiek atzīta komanda, kas uzvar konkurentu 

pēdējo Shiai-sha.   

 

(Shiai sākums un beigas) 

9.pants: Shiai sākumu un beigas pasludina Shushin. 

 

(Shiai pārtraukšana un atsākšana) 

10.pants: Shiai pārtraukšanu var pasludināt jebkurš Shinpan-in loceklis, Shiai atjaunošanu 

pasludina Shushin. 
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(Prasība par Shiai pārtraukšanu) 

11.pants: Gadījumā ja Shiai-sha nav spējīgs turpināt sacensības nelaimes gadījuma dēļ vai tml., 

Siai-sha var prasīt Shiai pārtraukšanu. 

 

2.sadaļa: Yuko-datotsu 

(Yuko-datotsu) 

12.pants: Yuko-datotsu ir efektīvs sitiens vai dūriens, kuru izdara Datotsu-bu oponenta Datotsu-bui 

Kendo-gu ar spēcīgu garu un pareizo ķermeņa stāvokli, ar turpmāko Zanshin. 

 

(Datotsu-bu y Shinai) 

13.pants: Shinai Datotsu-bu ir Jinbo mala Monouchi zonā. 

 

(Datotsu-bui) 

14.pants: Datotsu-bui tiek noteikts sekojoši (Zīm.3): 

1. Men-bu, (Sho-men un Sayu-men) 

2. Kote-bu, (Migi-kote un Hidari-kote) 

3. Do-bu, (Migi-do un Hidari-do) 

4. Tsuki-bu, (Tsuki-dare) 

 

3.nodaļa: Aizliegumi 

1.sadaļa: Nepieļaujamas darbības 

 

(Narkotiku lietošana) 

15.pants: Shiai-sha ir aizliegts lietot narkotikas. 

 

(Apvainojumi vai necienīga uzvešanās) 

16.pants: Shiai-sha ir aizliegts apvainot vai necienīgi uzvesties pret Shinpan-in vai oponentu. 

 

(Pārējie aizliegumi) 

17.pants: Shiai-sha ir aizliegts: 

1. Izmantot Kendo aprīkojumu, kas atšķīrās no Noteikumos paredzētā; 

2. Likt kāju priekšā; 

3. Stumt oponentu ārā no Shiai-jo; 

4. Jogai, vai iziešana aiz Shiai-jo robežām divkaujas laikā; 

5. Laist Shinai ārā no rokām; 

6. Prasīt Shiai apturēšanu bez attaisnojošā iemesla; 

7. Jebkādas citas rīcības, kas ir pretrunā ar Noteikumiem. 
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2.sadaļa: Soda sankcijas 

 

(Taijo) 

18.pants: Shiai-sha, kas izdara Hansoku, tiek diskvalificēts saskaņā ar pantiem 15 un 16, un tiek 

izraidīts no Shiai (Taijo) noturēšanas zonas, bet viņa oponentam tiek piešķirti divi punkti. 

Diskvalificētā dalībnieka punkti un rezultāti tiek anulēti.  

 

(Fusei-yogu) 

19.pants: Shiai-sha, kas izdara Hansoku, saskaņā ar 17.panta 1.punktu tiek piemērotas sekojošas 

sankcijas; gadījumā, ja abi Shiai-sha izdara Hansoku, abi tiek diskvalificēti Shiai un abu Shiai-sha 

iepriekš saņemtie punkti un rezultāti tiek anulēti: 

1. Shiai-sha, kas izmanto aizliegto Kendo aprīkojumu (Fusei-yogu), tiek diskvalificēts Shiai un 

visi viņa iepriekš saņemtie punkti un rezultāti tiek anulēti, bet viņa oponentam tiek piešķirti 

divi punkti. 

2. Soda sankcijas, saskaņā ar iepriekšējā punktā minēto, neietekmē iepriekšējos Shiai, kad 

aizliegtā aprīkojuma izmantošana netika konstatēta. 

3. Shiai-sha, kurš izmanto aizliegto aprīkojumu, nedrīkst turpināt Shiai, pie tam pārkāpējs var 

tikt aizvietots Dantai-shiai, gadījumā, ja nav paredzēts citādi.  

 

(Pārējais)  

20.pants: 

1. Gadījumā, ja Shiai-sha izdara divus Hansoku, saskaņā ar 17.panta punktiem 2-7, viņa 

oponentam tiek piešķirts viens punkts. Hansoku daudzums tiek summēts Shiai laikā. Tomēr, 

Encho gadījumā, vai gadījumā, ja katram no Shiai-sha jau ir pa vienam punktam un otru 

Hansoku viņi saņem vienlaicīgi, tāds Hansoku tiek uzskatīts par kompensētu un netiek 

uzskaitīts. 

2. Hansoku gadījumā, saskaņā ar 17.panta 4.punktu, kad abi Shiai-sha pārkāpj Shiai-jo robežas, 

sods tiek piemērots Shiai-sha, kas pirmais pārkāpa robežas. 

3. Gadījumā, kas minēts 17.panta 4.punktā, kad Yuko-datotsu  Senkoku (piešķiršana) tika 

atcelta, tāds Hansoku netiek sodīts. 

4. Gadījumā, kas minēts 17.panta 5.punktā, kad oponents izpilda Yuko-datotsu uzreiz pēc 

Hansoku, tāds Hansoku netiek sodīts. 
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II.daļa: Shinpan 

1.nodaļa: Pamatnoteikumi 

(Shinpan grupas sastāvs) 

21.pants: Shinpan grupa iekļauj Shinpan-cho, Shinpan-Shunin (tikai gadījumā, kad ir divi un vairāk 

Shiai-jo) un Shinpan-in. 

 

(Shinpan-cho) 

22.pants: Shinpan seko, lai Shiai notiktu godīgi. 

 

(Shinpan-shunin) 

23.pants: Shinpan-shunin palīdz Shinpan-cho uzraudzīt Shiai uz attiecīgā Shiai-jo. 

 

(Shinpan-in) 

24.pants:  

1. Parasti, Shinpan-in sastāv no Shushin un diviem Fukushin, katram no kuriem ir vienāds 

spēks, pieņemot lēmumus par Yuko-datotsu u.c. 

2. Shushin vada Shiai, signalizē, izmantojot Shinpan-ki un pasludina Yuko-datotsu, Hansoku 

utt. 

3. Fukushin palīdz Shushin vadīt Shiai, signalizējot Yuko-datotsu, Hansoku utml., izmantojot 

Shinpan-ki. Bez tam, ārkārtas gadījumos Fukushin signalizē un pasludina Shiai apturēšanu. 

 

(Kakari-in grupa) 

25.pants: Lai nodrošinātu pareizo Shiai gaitu, Kakari-in grupa jāiekļauj hronometristus, kuri ir 

atbildīgi par rezultātu plāksni, protokolu un Shiai-sha izsaukšanu. Grupas pienākumi ir izklāstīti 

Papildnoteikumos. 

 

2.nodaļa: Shinpan 

1.sadaļa: Jautājumi, kas attiecas uz Shinpan 

(Lēmums par Yuko-datotsu) 

26.pants: Datotsu tiek uzskatīts par Yuko ar viena punkta piešķiršanu šādos gadījumos: 

1. Kad divi vai vairāk Shinpan-in uzrāda Yuko-datotsu; 

2. Kad viens Shinpan-in uzrāda Yuko-datotsu, bet pārējie atturas. 

 

(Yuko-datotsu Torikeshi) 

27.pants: Gadījumā, ja Shiai-sha pieļauj neatbilstošas darbības, lēmums par Yuko-datotsu var tikt 

atcelts pēc Gogi rezultātiem, tai skaitā pat pēc viņa Senkoku.  
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(Kļūdas lēmumos par Yuko-datotsu u.c.) 

28.pants: Gadījumā, ja Shinpan-in ir šaubas attiecībā uz lēmumu par Yuko-datotsu u.c., Shinpan-in 

sasauc Gogi, kur Shinpan-in pieņem lemumu. 

 

(Shinpan procedūras) 

29.pants: Shinpan-in veic Shinpan sekojošajā kārtībā: 

1. Gadījumā, ja viens Shinpan-in uzrāda Yuko-datotsu, pārējie Shinpan-in nekavējoties uzrāda 

savus vērtējumus; 

2. Gadījumā, ja tiek piešķirts Yuko-datotsu vai Shiai tiek apturēts, Shushin nodrošina Shiai-sha 

iespēju atgriezties pie Kaishi-sen un atjaunot Shiai; 

3. Gadījumā, ja Shinpan-in ir konstatējis Hansoku, viņš nekavējoties aptur Shiai, vienlaikus 

signalizējot ar Shinpan-ki. Gadījumā, ja Hansoku nav acīm redzams, Shinpan-in sasauc Gogi 

šā jautājuma apspriešanai; 

4. Gadījumā, ja Tsuba-zeriai kļūst bezcerīgs, Shushin izšķir Shiai-sha uz vietām (Wakare) un 

atjauno Shiai. 

5. Gadījumā, ja Shiai-sha pieprasa apturēt Shiai, Shushin dod komandu apturēt Shiai un 

noskaidro pie Shiai-sha apturēšanas iemeslu; 

6. Gadījumā, ja uzvara tiek piešķirta saskaņā ar Hantei noteikumu, visi Shinpan-in vienlaicīgi 

pēc Shushin Senkoku „Hantei” norāda uz uzvarētāju ar saviem Shinpan-ki. 

 

 

 

2.sadaļa: Shinpan-in rīcības 

(Trauma vai nelaimes gadījums) 

30.pants: Gadījumā, ja Shiai-sha nav spējīgs turpināt Shiai traumas vai nelaimes gadījuma dēļ, 

Shinpan-in noskaidro iemeslu un rīkojas sekojoši: 

1. Shinpan-in pēc konsultācijas ar ārstiem izlemj, vai Shiai var tikt turpināts; parasti, Shinpan-

in noregulē šo jautājumu ne vairāk kā 5 min. laikā; 

2. Gadījumā, ja Shiai-sha nav spējīgs turpināt Shiai traumas dēļ, viņa oponents tiek uzskatīts 

par atbildīgu par nelaimes gadījumu, neatkarīgi, vai tas bija tīšs vai netīšs, pie tām oponents 

tiek atzīts par Shiai zaudējošo. Gadījumā, ja nav iespējams noteikt nelaimes gadījuma 

iemeslu, par zaudējošo tiek atzīts Shiai-funo-sha; 

3. Shiai-sha, kas nav spējīgs turpināt Shiai traumas vai nelaimes gadījuma dēļ, var piedalīties 

turpmākajos Shiai pie nosacījuma, ka to pieļauj Shinpan-in un ārsts; 

4. Shiai-sha, kas tiek atzīts par zaudējošo Shiai, jo ir atbildīgs par nelaimes gadījumu, tiek 

atstādināts no piedalīšanās turpmākās sacensībās. 
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(Kiken) 

31.pants: Shiai-sha, kas neierodas uz Shiai, tiek atzīts par zaudētāju un nevar piedalīties 

turpmākajās Shiai. 

 

(Punkti, kas tiek piešķirti Shiai-sha vai Kiken-sha) 

32.pants: Saskaņā ar pantiem 30 un 31, uzvarētājam tiek piešķirti divi punkti, gadījumā, ja Shiai-

funo-sha jau ir viens punkts, šis rezultāts paliek spēkā. Encho gadījumā uzvarētājam tiek piešķirts 

viens punkts. 

 

(Pārkāpēja punkti vai rezultāti) 

33.pants: Pārkāpēja, kas zaudējis Shiai saskaņā ar 30.panta 2.punktu, punkti vai rezultāti tiek 

anulēti. 

 

3.sadaļa: Gogi vai Igi 

(Gogi) 

34.pants: Gadījuma, kad ir nepieciešams Gogi, Shinpan-in aptur Shiai, sasauc Gogi un apspriežas 

Shiai-jo centrā. 

(Igi) 

35.pants: Nevienam nav tiesības apstrīdēt Shinpan-in lēmumus. 

36.pants: Gadījumā, ja Kantoku ir šaubas par Pamatnoteikumu pielietošanas pareizību, Kantoku ir 

tiesības pieteikt Igi Shinpan-in vai Shinpan-cho līdz tekošās cīņas beigām. 

 

4.sadaļa: Senkoku un Shinpan-ki izmantošana 

(Senkoku) 

37.pants: Shinpan-in signalizē par cīņas sākumu, beigām, atjaunošanu, apturēšanu, Wakare, Yuko-

datotsu, par uzvaru, Gogi un Hansoku tādā veidā, kā norādīts Tabulā 1. Nepieciešamības gadījumā 

Shinpan-in var sniegt paskaidrojumus par Senkoku. 

 

(Shinpan-ki izmantošana) 

38.pants: Shinpan-in izmanto Shinpan-ki, lai signalizētu cīņas apturēšanu, Wakare, Yuko-datotsu, 

uzvaru, Gogi un Hansoku tādā veidā, kā parādīts Tabulā 1. 
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5.sadaļa: Papildinājumi 

(Papildjautājumi) 

39.pants: Gadījumā, ja rodas situācija, kas nav paredzēta Pamatnoteikumos, Shinpan-in pieņem 

lēmumu pēc Gogi rezultātiem, pie nosacījuma, ka to apstiprina Shinpan-in vai Shinpan-cho. 

 

(Pārējais) 

1. Augstāk minētie noteikumi var tikt daļēji vai pilnībā mainīti turnīra/sacensību ērtākas 

noturēšanas nolūkos, tādā mērā, kādā izmaiņas saskanēs Pamatnoteikumu un 

Papildnoteikumu pamata mērķiem. 

2. Noteikumi stājas spēkā ar 1997.gada 26.martu. 

3. Noteikumu izmaiņas pēc koriģēšanas rezultātiem stājas spēkā ar 2000.gada 23.martu. 

4. Noteikumu izmaiņas pēc koriģēšanas rezultātiem stājas spēkā ar 2006.gada 7decembri. 

 

 

 

Papildnoteikumi 
 

1.pants: Pamatnoteikumu 2.pantā noteiktās Shiai-jo parametri ir sekojoši: 

1. Laukumam vismaz 1.5 m attālumā no Shiai-jo robežām jābūt brīvam. 

2. Marķējuma līniju platums no 5 līdz 10 cm, līniju krāsa – balta. 

3. Krusts Shiai-jo centrā, Kaishi-sen garums un distance starp tiem ir parādīti Zīmējumā 1. 

 

2.pants: Pamatnoteikumu 3.pantā minētā Shinai parametri ir sekojoši: 

1. Shinai sastāv no četrām plātnēm un nevar saturēt nekādus objektus iekšā, izņemot iepinumu 

Sakigawa un Chigiri, kas ievietota Tsuka; attiecīgu Shinai daļu nosaukumi ir atzīmēti uz 

Zīmējuma 2. 

2. Shinai specifikācijas ir norādītas Tabulā 2, A un B; atzīmētais garums atbilst Shinai kopējam 

garumam, ieskaitot visas tā daļas, svars atbilst kopējam svaram, kopā ar visām daļām, 

izņemot Tsuba. Shinai diametrs atbilst minimālajam diametram Sakigawa galā. 

3. Tsuba ir apaļa forma un tā ir izgatavota no ādas vai sintētiskā materiāla, ne vairāk par 9 cm 

diametrā un piestiprināta pie Shinai. 

 

3.pants: Kendo-gu, kas minēts Pamatnoteikumu 4.pantā, ir parādīts uz Zīmējuma 3. 

 



 

 
 

 

 
Latvijas Kendo Federācija 

Reģ. Nr. 40008090801 
Malnavas iela 18 dz. 34, LV – 1057, Rīga, Latvija 

Mob.tālr.: +371-29217637 
Tālr. /fakss: +371-67270482 

E-pasts: info@kendo.lv 
www.kendo.lv 

 
4.pants: Shiai-sha uzvelk Mejirushi Do himo krustošanās punktā. Mejirushi ir auduma sloksne 

sarkanā vai baltā krāsā, 70 cm garumā un 5 cm platumā. Mejirushi ir jāvelk saliktus divkārši. 

 

5.pants: Nafuda, kas parādīta Zīmējumā 4, ir jāpiestiprina Tare centrālajā daļā. 

 

6.pants: Shinpan-ki parametri ir paradīti Zīmējumā 5; karodziņa kātu standarta diametrs ir 1.5 cm. 

 

7.pants: Shiai-sha var izmantot dažādus protektorus un supporterus medicīniskās nepieciešamības 

gadījumos. Tos ir nepieciešams uzrādīt Shinpan-shunin vai Shinpan-cho, lai pārliecinātos, ka tie ir 

pareizi uzvilkti un nedraud oponentiem. 

 

8.pants: Procedūra, pēc kuras Shiai-sha atstāj Shiai-jo, kā arī viņu rīcības, ieskaitot Rei, var tikt 

noteiktas atsevišķi katram turnīram. 

 

9.pants: Hantei noteikums, kas minēts Pamatnoteikumu 7.panta 5.punktā, ir balstīts uz sekojošiem 

kritērijiem: 

1. Gadījumā, ja Shiai-sha izpilda Datotsu, kas praktiski vienāds ar Yuko-datotsu, viņa tehniskās 

iemaņas tiek atzītas par labākajām; 

2. Gadījumā, kad Shiai-sha demonstrē priekšrocības ar savu stāju un kustībām, viņa izturēšanās 

tiek atzīta par labāko. 

 

10.pants: „Efektīvs” sitiens, kas minēts Pamatnoteikumu 12.pantā ir sitiens, kas izpildīts ar Sninai 

Jinbu malu.  

11.pants: Sekojoši Datotsu tiek uzskatīti par efektīviem: 

1. Datotsu, kas izpildīts oponentam uzreiz pēc tā, kad viņš izlaiž no rokām savu Shinai. 

2. Datotsu, kas izpildīts oponentam tajā pašā brīdī, kad viņš atstāj Shiai-jo robežas. 

3. Datotsu, kas izpildīts oponentam tūlīt pēc viņa krituma. 

 

12.pants: Sekojoši Datotsu netiek uzskatīti par efektīviem: 

1. Aiuchi; 

2. Gadījumā, ja Datotsu ir izpildīts un oponents kontrolē uzbrucēju, pieskaroties viņa korpusa 

augšdaļai ar Shinai galiņu, ar stirpu garu un pareizu stāju. 

 

13.pants:  Dadotsu-bui, kas minēti Pamatnoteikumu 14.pantā ir parādīti uz Zīmējuma 3, Men un 

Kote sitienu zonas tiek noteiktas sekojoši: 

1. Men labā un kreisā puses ir augstāk par deniņu zonu. 

2. Kote sitiena zona ir labās rokas apakšdelms (kreisās rokas apakšdelms gadījumā, ja oponents 

tur Shinai tā, lai viņa kreisā roka būtu priekšā) Chudan-no-kamae gadījumā, vai labās un 

kreisās roku apakšdelmi citiem Kamae.   



 

 
 

 

 
Latvijas Kendo Federācija 

Reģ. Nr. 40008090801 
Malnavas iela 18 dz. 34, LV – 1057, Rīga, Latvija 

Mob.tālr.: +371-29217637 
Tālr. /fakss: +371-67270482 

E-pasts: info@kendo.lv 
www.kendo.lv 

 
 

 

14.pants: Aizliegti preparāti, kas minēti Pamatnoteikumu 15.pantā, tiek noteikti atsevišķi. 

 

15.pants: Jogai, kas minēts Pamatnoteikumu 17.panta 4.punktā, tiek noteikts sekojoši: 

1. Kad pēda ir pilnīgi ārpus laukuma robežām; 

2. Krituma gadījumā, kad ķermeņa daļa ir ārpus laukuma robežām; 

3. Gadījumā, ja ķermeņa daļas vai Shinai balsts ir ārpus laukuma robežām. 

 

16.pants: Aizliegtās rīcības, kas minētas Pamatnoteikumu 17.panta 7.punktā, iekļauj sekojošo: 

1. Oponenta iegrābšana vai turēšana ar rokām; 

2. Oponenta Shinai iegrābšana vai paša Shinai paņemšanā rokā aiz Jinbu; 

3. Oponenta Shinai aizturēšana padusē; 

4. Tīša Shinai novietošana uz oponenta pleca; 

5. Gulēšana uz grīdas, ja pēc kritiena no oponenta puses nav nekādu rīcību; 

6. Apzināta laika tērēšana; 

7. Nepareizo Tsuba-zeriai vai Datotsu izpildīšana. 

 

17.pants: Sosai tiek pielietots abpusējiem Hansoku, kas minēti Pamatnoteikumu 20.pantā, sekojoši: 

1. Pirmā Sosai gadījumā sākumā ir jāizpilda Senkoku sarkanajā pusē, pēc tam baltajā, izpildot 

Senkoku Sosai; Otrā un turpmāko Sosai gadījumā Senkoku un Sosai norādīšana ar Shinpan-ki 

ir jāizpilda vienlaicīgi. 

 

18.pants: Shinpan-cho pienākumi: 

1. Stingri ievērot Shiai Pamatnoteikumus un Papildnoteikumus; 

2. Nodrošināt Shiai gaitu bez aizķeršanām; 

3. Pieņemt lēmumus Igi gadījumā; 

4. Pieņemt lēmumus par jautājumiem, kas nav aprakstīti Pamatnoteikumos un 

Papildnoteikumos, kā arī ārkārtas situāciju gadījumā. 

 

19.pants: Shinpan-cho signalizē par pirmā Shiai sākumu sekojošajā veidā: 

1. Gadījumā, ja ir viens Shiai-jo, Shinpan-cho pieceļas un Shushin pasludina Shiai sākumu, kad 

pirmie Shiai-sha atrodas uz Ritsu-rei pozīcijas trīs soļos no Kaishi-sen; 

2. Gadījumā, ja ir divi un vairāk Shiai-jo, Shinpan-cho pieceļas, signalizē par Shai sākumu, 

izmantojot svilpienu vai kaut ko tam līdzīgu, kad visi Shiai-sha pāri atrodas uz Ritsu-rei 

pozīcijām. 
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20.pants: Shinpan-shushin pienākumi: 

1. Nodrošināt, lai Shiai notiktu uz attiecīgā Shiai-jo; 

2. Nodrošināt Pamatnoteikumu un Papildnoteikumu ievērošanu; 

3. Pareizi un ātri pieņemt lēmumus par Pamatnoteikumu un Papildnoteikumu pārkāpšanu un Igi 

gadījumā, ja ir protests; nepieciešamības gadījumā ziņot Shinpan-cho; 

4. Kontrolēt Shinpan-in uz Shiai-jo. 

 

21.pants: Shinpan-in pienākumi: 

1. Shinpan-in ir atbildīgs par Shiai uz sava Shiai-jo; 

2. Skaidri pasludināt un signalizēt; 

3. Ievērot vienotus tiesāšanas kritērijus ar pārējiem Shinpan-in locekļiem; 

4. Apstiprināt pārējo Shinpan-in locekļu signālus, izmantojot karodziņus; 

5. Pēc Shinpan raunda Shinpan-in apspriež noturēto Shiai rezultātus, nepieciešamības gadījumā 

konsultējoties ar Shinpan-sunin un/vai Shinpan-cho. 

 

22.pants: Kakari-in grupas sastāvs un pienākumi: 

1. Principiāli, uz katra Shiai-jo ir viens pamata un divi vai vairāk papildus hronometristi, kuri 

kontrolē Shiai ilgumu un signalizē par tā beigām, izmantojot karodziņus (Zīm.5); 

2. Principiāli, uz katra Shiai-jo ir viens pamata un divi vai vairāk papildus atbildīgie par 

rezultātu plāksni, kuri atzīmē Shinpan-in Senkoku uz rezultātu plāksnes un novēro Shinpan-

ki; 

3. Principiāli, uz katra Shiai-jo ir viens pamata un divi vai vairāk papildus protokolētāji, kuri 

pieraksta rezultātus, ieskaitot Yuko-dadotsu-bui, Hansoku skaitu un veidus un Shiai ilgumu; 

4. Principiāli, uz katra Shiai-jo ir viena pamata un divas vai vairāk personas, kas izsauc Shiai-

sha un pārbauda viņu aprīkojumu. 

 

23.pants: Shinpan-in uniforma ir sekojoša (ja citādi nav norādīts katram turnīram): 

1. Vientoņa tumši zilā žakete; 

2. Vientoņa pelēkas bikses; 

3. Vientoņa baltais krekls; 

4. Vientoņa tumši sarkanā kaklasaite; 

5. Vientoņa tumši zilās zeķes. 
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24.pants: Yuko-datotsu Torikeshi, kas minēts Pamatnoteikumu 27.pantā, tiek piemērots sekojošos 

gadījumos: 

1. Ja Shiai-sha, kas izpildījis Yuko-datotsu nedemonstrē gatavību oponenta pretuzbrukumam ar 

garu un/vai stāju; 

2. Kad Shiai-sha, kas izpildījis Yuko-datotsu demonstratīvi enerģiski žestikulē vai demonstrē 

Datotsu efektivitāti. 

 

25.pants: Kļūdas lēmumos par Yuko-datotsu u.c., kas minētas Pamatnoteikumu 28.pantā, tiek 

noteiktas sekojoši: 

1. Gadījumā, ja pieņemts kļūdains lēmums par Yuko-datotsu vai Hansoku; 

2. Gadījumā, ja pieņemts lēmums par Yuko-datotsu, neņemot vērā signālu par Shiai 

pārtraukšanu; 

3. Gadījumā, ja lēmums par Yuko-datotsu pieņemts Shiai laikā, kad bija nepareizi saskaitīts 

Hansoku skaits. 

26.pants: Wakare, kas minēts Pamatnoteikumu 29.pantā, tiek izpildīts sekojoši: 

1. Shishin izšķir Shiai-sha ar komandu ”Wakare” un atjauno Shiai bez kavēšanās; 

2. Vietai, kur tiek izšķirti Shiai-sha ir jābūt Shiai-jo robežās. 

 

27.pants: Gadījumā, ja Shinpan-in konstatē, ka Tsuru ir orientēta nepareizi, Shinpan-in informē par 

to Shushin, kurš, savukārt, norāda Shiai-sha to novērst. Gadījuma, ja Shiai-sha norādījumu 

neizpilda, Shinpan-in nepiešķir Yuko-datotsu. 

 

28.pants: Kiken situācija, kas minēta Pamatnoteikumu 31.pantā, iekļauj sekojošus gadījumus: 

1. Gadījumā, ja Shiai-sha patvaļīgi atteicās piedalīties Shiai veselības stāvokļa dēļ u.c. 

 

29.pants: Igi, kas minēts Pamatnoteikumu 36.pantā tiek padots sekojoši, pirms Sogo-no-rei tekošās 

cīņas beigās: 

1. Kantoku padod signālu, izmantojot Kantoku-ki (Zīm.5), lai signalizētu Igi; 

2. Kantoku izstāsta Igi saturu Shinpan-shunin vai Shinpan-cho. 
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Tabula 1: Senkoku Shinpan-in un Shinpan-ki pielietošana 

 Situācija Senkoku Shinpan-ki kustība * 
Sākums Shiai sākums Hajime Karodziņi abās ķermeņa pusēs Zīm.9 

Atjaunošana Shiai atjaunošana Hajime Sk.augstāk Zīm.9 

Apturēšana Shiai apturēšana Yame Karodziņi pacelti augšā iztieptās rokās Zīm.14 

Yuko-datotsu Yuko-datotsu piešķiršana Men-, Kote-, Do-, 

Tsuki-Ari 

Karodziņš pacelts diagonāli augšā no 

vienas puses 

Zīm.10 

Nepiekrišana ar Yuko-

datotsu 

 Krusteniskās karodziņu kustības lejā Zīm.11 

Atturas no lēmuma 

pieņemšanas 

 Karodziņi sakrustoti lejā Zīm.12 

Torikeshi Yuko-datotsu Torikeshi Krusteniskās karodziņu kustības lejā Zīm.11 

Nihon-me sākums Nihon-me Nolaist pacelto karodziņu Zīm.10 

Shobu sākums Shobu Sk. augstāk Zīm.10 

Uzvaras 

piešķiršana 

Uzvaras piešķiršana Shobu-ari Sk. augstāk Zīm.10 

Encho sākums Encho-hajime Karodziņi abās ķermeņa pusēs Zīm.9 

Ippon-gachi Shobu-ari Karodziņš diagonāli augšā no vienas 

puses 

Zīm.10 

1. Hantei pasludināšana 

2. Uzvara pēc Hantei 

1. Hantei 

2. Shobu-ari 

1. Sk. augstāk 

2. Nolaist pacelto karodziņu 

Zīm.10 

Uzvara pēc Kiken Shobu-ari Karodziņš diagonāli augšā no vienas 

puses 

Zīm.10 

Hikiwake Hikiwake Karodziņi sakrustoti virs pieres Zīm.13 

Nespēja turpināt Shiai Shobu-ari Karodziņš diagonāli augšā no vienas 

puses 

Zīm.10 

Uzvara pēc Chusen Shobu-ari Sk. augstāk Zīm.10 

Daihyosha-sen Hajime Karodziņi abās ķermeņa pusēs Zīm.9 

Gogi Gogi prasība Gogi Pacelt abus karodziņus uz augšu 

izstieptajā labajā rokā 
Zīm.16 

Rezultātu apzīmējumi  Shushin rāda rezultātu, izmantojot 

karodziņu 

Hansoku Narkotiku lietošana Shobu-ari Karodziņš diagonāli augšā no vienas 

puses 

Zīm.10 

Aizvainojumi vai necienīga 

uzvedība 

Shobu-ari Sk. augstāk Zīm.10 

Fusei-yogu lietošana Shobu-ari Sk. augstāk Zīm.10 

Oponenta подножки и 

подсечки 

Hansoku ()kai Karodziņš diagonāli lejā no vienas puses, 

nosaucot Hansoku kārtas numuru un 

norādot ar pirkstu uz pārkāpēju 

Zīm.17 

Oponenta izstumšana aiz 

Shiai-jo robežām 

Sk. augstāk Sk. augstāk Zīm.17 

Shinai turēšana Sk. augstāk Sk. augstāk Zīm.17 

Nepamatota prasība apturēt 

cīņu 

Sk. augstāk Sk. augstāk Zīm.17 

Abu dalībnieku vienlaicīgs 

Hansoku 

Sk. augstāk Karodziņi diagonāli lejā no abām pusēm Zīm.18 
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Citi Noteikumu pārkāpumi Sk. augstāk Karodziņš diagonāli lejā no vienas puses, 

nosaucot Hansoku kārtas numuru un 

norādot ar pirkstu uz pārkāpēju  

Zīm.17 

Atkārtots Hansoku Hansoku-nikai, 

norādot Ippon-ari 

ar pirkstiem 

Pacelt karodziņu diagonāli augšā no 

vienas puses 

Zīm.10 

Sosai piemērošana Sosai vai Onajiju-

sosai pēc otras 

kompensācijas 

Krusteniskās karodziņu kustības lejā Zīm.11 

Wakare 1. Bezizejas Tsuba-zeriai 

2. Shiai atjaunošanai 

1. Wakare 

2. Hajime 

1. Pacelt karodziņus uz priekšu izstieptām 

rokām 

2. Nolaist karodziņus 

Zīm.15 

Trauma, nelaimes 

gadījums, Kiken 

Shiai-funo traumas, 

nelaimes gadījuma vai 

Kiken dēļ 

Shobu-ari Pacelt karodziņu diagonāli augšā no 

vienas puses 

Zīm.10 

*sk.zīmējumus „The Guidelines for Kendo Shiai and Shinpan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
Latvijas Kendo Federācija 

Reģ. Nr. 40008090801 
Malnavas iela 18 dz. 34, LV – 1057, Rīga, Latvija 

Mob.tālr.: +371-29217637 
Tālr. /fakss: +371-67270482 

E-pasts: info@kendo.lv 
www.kendo.lv 

 
Tabula 2: Shinai specifikācijas 

A.Itto 

 Dzimums Vidusskolēni 

(12-15 gadi) 

Vidusskolēni 

(15-18 gadi) 

Studenti un 

pieaugušie 

(18 gadi un vairāk) 

Garums Vīrieši/ 

Sievietes 

≤ 114 cm ≤ 117 cm ≤ 120 cm 

Masa Vīrieši ≥ 440 g ≥ 480 g ≥ 510 g 

Sievietes ≥ 400 g ≥ 420 g ≥ 440 g 

Diametrs Vīrieši ≥ 25 mm ≥ 26 mm ≥ 26 mm 

Sievietes ≥ 24 mm ≥ 25 mm ≥ 25 mm 

 

B.Nito 

 Dzimums Studenti un pieaugušie (18 gadi un vairāk) 

Daito (garš zobens) Shoto (īss zobens) 

Garums Vīrieši/ 

Sievietes 

≤ 114 cm ≤ 62 cm 

Masa Vīrieši ≥ 440 g 280 g ≤ W ≤ 300 g 

Sievietes ≥ 400 g 250 g ≤ W ≤ 280 g 

Diametrs Vīrieši ≥ 25 mm ≥ 24 mm 

Sievietes ≥ 24 mm ≥ 24 mm 

 

Kā izmērīt Sakigawa galiņa diametru 
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Zīmējums 1: Shiai-jo (standarts) 
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Zīmējums 2: Shinai daļas 
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Zīmējums 3: Kendo-gu un datotsu-bui 
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Do 

Tare Kote 
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Zīmējums 4: Nafuda    Zīmējums 5: Karodziņi 
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„The Guidelines for Kendo Shiai and Shinpan” 

„Kendo Shiai un Shinpan vadlīnijas” 
 

 

Vadlīnijas priekš Shiai-sha 

 

(Ieiešana un iziešana no laukuma) 

 

1. Pirms ieiešanas Shiai-jo Shiai-sha nostājas pie savām vietām, palokas pret Shomen pēc sava 

Kantoku komandas un apsēžas. Pirms iziešanas viņi nostājas rindā, palokas un atstāj Shiai-jo. 

(Komandas veidošana) 

1. Divas Shiai-sha grupas nostājas rindā viena pret otru (trīs soļos no Kaishi-sen) (Zīm.1) un 

izpilda Rei pēc Shushin komandas. No paša sākuma tikai Sempo un Jiho ir pilnībā bruņās un 

ar Shinai. Gadījumā, ja nākamais Shiai sākas uzreiz pēc tekoša, divas komandas nostājas 

vienā līnijā. Tomēr, ja divas komandas nevar nostāties vienā līnijā, kā norādīts Zīm.2, divas 

komandas, kas noslēdz cīņu un divas komandas, kas sāk, izpilda Rei atsevišķi. 

 

(Rei pret Shomen) 

1. Rei pret Shomen tiek izpildīts pēc Shushin komandas sekojoši: 

(1) Pirms pirmā Shiai sākuma, pirms un pēc pēdējā Shiai; 

(2) Gadījumā, ja turnīrs turpinās dažas dienas, tad pirms pirmā Shiai sākuma un pēc pēdējā 

Shiai katru dienu, kā arī pirms un pēc finālturnīra; 

(3) Rei pret Shomen tiek izpildīts no Ritsu-rei izpildīšanas vietas. 

 

(Sākums) 

1. Pirms Shiai sākuma abi Shiai-sha aizņem vietu Ritsu-rei izpildīšanai, izpilda Rei Sageto 

stāvoklī. Pēc tam izdara trīs soļus uz priekšu, apsēžas Sonkyo stāvoklī, izņemot Shinai un sāk 

Shiai pēc Senkoku saņemšanas no Shushin. 

 

(Pieprasījums apturēšanai) 

1. Ar balsi un pacelto roku Shiai-sha pieprasa Shushin apturēt Shiai un pēc tam paskaidro 

iemeslu. 

2. Gadījumā, ja Shiai-sha ir nepieciešams sakārtot apģērbu vai aprīkojumu pārtraukuma laikā, 

viņš aizņem Noto pozīciju Kaishi-sen līmenī, atiet pie Shiai-jo iekšējās robežas un apsēžas 

Seiza vai Sonkyo pozīcijā. Viņa oponents gaida Seiza vai Sonkyo pozīcijā. 
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(Apturēšana) 

1. Pēc Shinpan-in komandas „Yame” Shiai-sha nekavējoties pārtrauc Shiai un atgriežas pie 

Kaishi-sen, lai saņemtu Senkoku vai instrukcijas no Shushin. 

 

(Gogi) 

1. Pēc Senkoku par Gogi no Shushin, Shiai-sha aizņem Noto pozīciju Kaishi-sen līmenī, atiet 

pie Shiai-jo iekšējās robežas un apsēžas Seiza vai Sonkyo pozīcijā. 

 

(Atjaunošana) 

1. Shiai-sha pieņem Chudan-no-kamae Kaishi-sen līmenī un atjauno Shiai pēc Senkoku no 

Shushin. 

 

(Wakare) 

1. Pēc ”Wakare” Senkoku no Shushin, Shiai-sha pieņem Chudan-no-kamae tajā pašā vietā un 

atjauno Shiai pēc Senkoku no Shishin. 

 

(Igi pieteikšana) 

1. Kad Kantoku piesaka Igi, Shiai-sha gaida tādā pašā veidā, kā Gogi gadījumā. 

(Hantei, Chusen vai Shiai-funo) 

1. Gadījumā, ja uzvara tiek piešķirta pēc Hantei, Shiai-sha nostājas Chudan-no-kamae Kaishi-

sen līmenī un saņem Senkoku no Shushin. 

2. Gadījumā, ja uzvara tiek piešķirta pēc Chusen vai Shiai-funo, Shiai-sha rīkojas kā norādīts 

augstāk. 

 

(Fusen-gachi) 

1. Fusen-gachi gadījumā Shiai-sha nostājas Kaishi-sen līmenī, apsēžas Sonkyo, pieceļas, saņem 

Senkoku par Fusen-gachi, atkārto Sonkyo, izpilda Noto un atstāj Shiai-jo. 

2. Gadījumā, ja Fusen-gachi notiek Dantai-shiai laikā, uzvarētāju komanda nostājas rindā un 

saņem Senkoku (Zīm.1). 
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(Noslēgums) 

1. Noslēdzot Shiai, Shiai-sha atgriežas Kaishi-sen līmenī, nostājas Chudan-no-kamae, saņem 

Senkoku no Shushin, apsēzas Sonkyo, izpilda Noto, pieceļas, pieņem Taito pozīciju, atiet pie 

Ritsu-rei izpildīšanas vietas, nolaiž Shinai Sageto pozīcijā un izpilda abpusēju Ritsu-rei. 

2. Pēc pēdējā Shiai beigām Dantai-shiai laikā, divi Shiai-sha, kas piedalās tekošā Shiai, paliek 

Shiai-jo iekšpusē ar visu aprīkojumu un Shinai, un gaida savus komandu biedrus для 

построения. Komandas izpilda abpusējo Rei pēc Shushin komandas un atstāj Shiai-jo 

(Zīm.1 un 2). 

 

(Pārējas vadlīnijas) 

1. Ar Nito jārīkojas sekojoši: 

(1) Abi Daito un Shoto kreisajā rokā Sageto pozīcijā. 

(2) Pieņemot Kamae, Shinai, kas jābūt kreisajā rokā, tiek izņemts ar labo roku un tiek 

pārlikts labajā rokā, pēc kā otrs Shinai tiek izņemts ar labo roku Kamae pozīcijā. 

(3) Izpildot Noto priekš diviem Shinai, sākumā Shinai no labās rokas tiek pārlikts kreisajā 

rokā, pēc tam otrs Shinai ar labo roku tiek pārlikts kreisajā. 

(4) Shiai-sha rīcības ar Nito ir tādas pašas kā ar Itto, izņemot 3 augstāk minētus gadījumus. 

2. Shiai-sha uniformai jābūt kārtīgai, bez krokām un bārkstīm. 

3. Kendo-gu jābūt cieši nostiprinātam, lai neatraisītos Shiai laikā. Bez tam, Men-himo garumam 

jābūt mazākam par 40 cm, skaitot no mezgla. 

4. Shiai-sha izpilda tikai Sogo-no-rei un atturas no paklanīšanām Shinpan-in un abpusējā Za-rei 

Shiai-jo iekšpusē.  

5. Kad nākamais Shiai-sha ienāk Shiai-jo, bet iepriekšējais to atstāj, viņi atturas no rokas 

spiedieniem un citiem atbalsta izteikšanas veidiem. 

6. Shiai-sha nevar ieiet Shiai-jo, kamēr visi Sninpan-in nav aizņēmuši savas pozīcijas. 

7. Shiai-sha nevar ieiet Shiai-jo, kamēr abi iepriekšējā Shiai dalībnieki nav atstājuši Shiai-jo. 

8. Kantoku vai Shiai-sha nevar ņemt līdzi pulksteņus Shiai-sha uzgaidāmajā zonā, kā arī ar 

balsi vai zīmēm atbalstīt Shiai-sha. 

9. Pirmā un pēdējā Shiai laikā Dantai-shiai gadījumā, gaidošie komandas biedri sēž Seiza 

pozīcijā.   
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Vadlīnijas priekš Shinpan-in 

 

(Ieiešana un iziešana no laukuma) 

1. Pirms ieiet vai iziet no Shiai-jo, Shinpan-in sastājas laukuma robežu vidū (Shinpan stāv pa 

vidu), ar Shinpan-ki labajā rokā (Zīm.3 un 8). 

 

(Shinpan-in sastāšanās pirms Shiai un rīcības ar Shinpan-ki) 

1. Shinpan-in sastājas sekojoši: 

(1) Kojin-shiai sērijas sākumā Shinpan-in aizņem savas sākotnējas pozīcijas pēc sastāšanās 

(Zīm.3 un 4); 

(2) Dantai-shiai gadījumā Shinpan-in aizņem savas sākotnējas pozīcijas pēc komandu 

sastāšanās un abpusējā Rei izpildīšanas pēc Shushin komandas (Zīm.3 un 4). 

2. Rīcības ar Shinpan-ki ir sekojošas: 

(1) Mainot sākotnējas pozīcijas, abi Shinpan-ki ir labajā rokā; 

(2) Pēc sākotnējo pozīciju maiņas Shushin tur sarkano Shinpan-ki labajā rokā, balto – 

kreisajā. Fukushin tur Shinpan-ki otrādi: balto – labajā rokā, sarkano – kreisajā; 

(3) Gadījumā, ja notiek Shinpan-in maiņa, viņi tur abus Shinpan-ki labajā rokā, savītus kopā, 

balts sarkanajā. 

 

(Sākotnējo pozīciju maiņa/Shinpan-in maiņa) 

1. Shinpan-in sākotnējo pozīciju maiņa notiek sekojoši: 

(1) (Shushin un Fukushin sākotnējo pozīciju maiņa) Shinpan-in pāriet uz nākamo sākotnējo 

pozīciju, nesaritinājot Shinpan-ki (Zīm.5); 

(2) (Visu Shinpan-in maiņa viņu sākotnējās pozīcijās) Visi Shinpan-in mainās ar 

ienākošajiem Shinpan-in pēc Shinpan-ki savīšanas un abpusējā Rei (Zīm.7); 

(3) (Viena Shinpan-in maiņa pēc sākotnējo pozīciju maiņas) Pēc sākotnējo pozīciju maiņas 

tas, kurš bija Shushin, saritina savus Shinpan-ki un mainās ar ienākošo Shinpan-in pēc 

abpusējā Rei (Zīm.7); 

(4) (Shinpan-in maiņa pēc Shinpan beigām) Shinpan-in, kas pabeidza Shinpan, pēc Shinpan-

ki savīšanas sastājas rindā un mainās ar ienākošajiem Shinpan-in (Zīm.8). 
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(Rei pret Shomen) 

1. Shinpan-in izpilda Rei pret Shomen sekojošajos gadījumos: 

(1) Pirms pirmā Shiai sākuma, pirms un pēc pēdējā Shiai; 

(2) Gadījumā, ja turnīrs turpinās dažas dienas, tad pirms pirmā Shiai sākuma un pēc pēdējā 

Shiai katru dienu, kā arī pirms un pēc finālturnīra. 

2. Shushin dod komandu Rei pret Shomen sekojošajos gadījumos: 

(1) Kojin-shiai gadījumā, kad Shinpan-in aizņem savas sākotnējas pozīcijas; 

(2) Dantai-shiai gadījumā, kad Shinpan-in un Shiai-sha nostājas rindās. 

 

(Sākums) 

1. Pirms pirmā Shiai sākuma Shinpan-cho pieceļas padod signālu, izmantojot svilpi vai citā 

veidā. Pirms pirmās divkaujas sākuma abi Shiai-sha atrodas uz Ritsu-rei izpildīšanas vietām. 

2. Pēc signāla no Shinpan-cho Shushin padod Senkoku par Shiai sākumu (Zīm.9). 

 

(Yuko-datotsu) 

1. Signalizēšana ar Shinpan-ki notiek sekojoši (Zīm.9 – 12): 

(1) Pēc tam kad Shinpan-in nosaka Datotsu kā Yuko, viņi atgriežas savās vietās ar 

paceltajiem Shinpan-ki un nolaist tos pēc Senkoku no Shushin; 

(2) Gadījumā, ka Datotsu netiek atzīts par Yuko, Shinpan-in nekavējoties nolaiž Shinpan-ki; 

(3) Tiklīdz Shinpan-in pamana, ka pārējie Shinpan-in rāda nepiekrišanu, viņš nolaiž 

Shinpan-ki (Zīm.11 un 9); 

(4) Gadījumā, ja Datotsu tiek noteikts kā Yuko saskaņā ar Pamatnoteikumu 26.pantu, 

Shushin pienākums ir uzrādīt Yuko-datotsu, neskatoties uz Shushin nepiekrišanu vai 

Kiken. 

2. Yuko-datotsu Torikeshi gadījumā, pēc Gogi, Shushin aizņem savu vietu kā pirms Gogi un 

pēc tam paziņot „Torikeshi” un izpilda krusteniskās kustības ar Shinpan-ki (Zīm.10 un 11). 

(Pieprasījums apturēšanai) 

1. Pamanot Shiai-sha pieprasījumu cīņas apturēšanai, Shushin nekavējoties aptur Shiai un 

pajautā Shiai-sha apturēšanas iemeslu (sk. Noteikumu 29.panta 5.punktu). 

2. Gadījumā, ja Shushin uzskata, ka pieprasījums nav pamatots, Shushin sasauc Gogi. 
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(Apturēšana) 

1. Shinpan-in aptur Shiai sekojošajos gadījumos: 

(1) Hansoku; 

(2) Trauma vai nelaimes gadījums; 

(3) Bīstamo situāciju novēršanai; 

(4) Ja Shiai-sha zaudē kontroli par Shinai; 

(5) Igi 

(6) Gogi 

(7) Tsuru nepareizā orientācija. 

2. Shinpan-in aptur Shiai sekojoši: 

(1) Pēc Senkoku par apturēšanu Shinpan-in atgriežas uz savām sākotnējām pozīcijām; 

(2) Kad abi Shiai-sha atzinuši Senkoku vai Shinpan-ki signālu par apturēšanu, Shinpan-in 

nolaiž Shinpan-ki (Zīm.14 un 9); 

(3) Hansoku gadījumā Shinpan-in atgriežas uz savām sākotnējām pozīcijām, turot Shinpan-

ki atbilstošajā stāvoklī līdz Senkoku no Shushin (Zīm.17); 

(4) Gadījumā, ja Fukushin dod komandu par apturēšanu, Shushin nekavējoties paziņo 

apturēšanu un signalizē ar Shinpan-ki (Zīm.14). 

3. Gadījumā, ja Shiai-sha nokrita vai nejauši nometa Shinai, bet oponents viņam neizpildīja 

nekavējoties sitienu vai dūrienu, Shushin aptur Shiai (Zīm.14); 

4. Gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums par Hansoku, Shushin paņem abus Shinpan-ki vienā rokā 

un norāda uz pārkāpēju, nosaucot Hansoku kārtas numuru, pēc kā atgriežas sākotnējā 

pozīcijā. 

5. Gadījumā, ja abi Shiai-sha vienlaicīgi izdara Hansoku, kas būs par iemeslu piešķirt punktu 

vienam no Shiai-sha, Shiai-sha, kuram paredzēts punkts, saņem Senkoku pirmais (Zīm.18). 

 

(Gogi) 

1. Gogi tiek paziņots sekojošajos gadījumos: 

(1) Yuko-datotsu Torikeshi; 

(2) Shinpan-in kļūda; 

(3) Apšaubāms Hansoku; 

(4) Šaubas par Noteikumu pildīšanu vai piemērošanu. 

2. Shinpan-in notur Gogi sekojoši: 

(1) Shushin pārliecinās, ka abi Shiai-sha aizgāja pie Shiai-jo iekšējās robežas; 

(2) Gadījumā, ja Fukushin signalizēja Gogi, Shushin nekavējoties aptur Shiai (Zīm.14 un 

16). 
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(Atjaunošana) 

1. Nihon-me vai Shobu gadījumā Fukushin nolaiž Shinpan-ki vienlaikus ar Shushin komandu. 

2. Shiai atjaunošana pēc apturēšanas notiek tādā pašā veidā, kā Shiai sākums (Zīm.9). 

 

(Wakare) 

1. Gadījumā, ja Tsuba-zeriai ir bezizejas, Shushin разводит Shiai-sha, turot Shinpan-ki priekšā 

izstieptajās rokās, ar komandu Wakare, un atjauno Shiai pēc komandas Hajime, nolaižot 

Shinpan-ki (Zīm.15 un 9). Gadījumā, ja Shiai-sha atrodas tuvu laukuma robežām, Shushin 

nekavējoties novieto Shiai-sha tādā veidā, lai viņi paliktu uz Shiai-jo. 

(Igi pieteikšana) 

1. Shinpan-in atbild uz Igi sekojošajā veidā: 

(1) Shinpan-in nekavējoties aptur Shiai (Zīm.14); 

(2) Shinpan-shushin vai Shinpan-cho apspriež Igi ar Shinpan-in Gogi laikā; 

(3) Shinpan-shunin vai Shinpan-cho informē Kantoku par Shinpan-in lēmumu; 

(4) Shushin padod Shiai-sha komandu Shiai turpināšanai (Zīm.9). 

 

(Hantei, Chusen vai Shiai-funo) 

1. Gadījuma, ja uzvara tiek piešķirta pēc Hantei, Shinpan-in vienlaicīgi norāda uz uzvarētāju ar 

saviem Shinpan-ki pēc „Hantei” Senkoku no Shushin (Zīm.10). Shinpan-in nevar uzrādīt 

Hikiwake vai „atturos”. 

2. Gadījumā, ja uzvara tiek piešķirta pēc Chusen vai Shiai-funo, Shushin norāda uz uzvarētāju 

ar Shinpan-ki pēc Senkoku un uzreiz nolaist Shinpan-ki (Zīm.10 un 9). 

 

(Fusen-gachi) 

1. Kojin-shiai laikā Shushin piešķir uzvaru vienlaikus ar signālu Shinpan-ki (Zīm.10). 

2. Dantai-shiai laikā, Shushin pārliecinās, ka uzvarētāju komanda sastājās rindā un pēc tam 

piešķir uzvaru vienlaikus ar Shinpan-ki signālu (Zīm.10). 

 

(Noslēgums) 

1. Uzvaras piešķiršanas gadījumā vai gadījumā, ja Shiai laiks beidzies, Shushin aptur Shiai, 

sagaida, kad Shiai-sha atgriežas pie Kaishi-sen un signalizē ar Shinpan-ki vienlaikus ar 

Senkoku (Zīm.14→9 vai Zīm.13→9). 

2. Pēc Dantai-shiai beigām Shinpan-in sastājas rindā un Shushin padod komandu par abpusējo 

Rei. 
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(Pārējās vadlīnijas) 

1. Pirms Shiai sākuma Shinpan-in pienākums ir pārliecināties, ka Shiai-sha uniforma (Kendo-

gi, Hakama, Mejirushi un Nafuda) ir uzvilkta pareizi (sk. Pamatnoteikumu 5.pantu un 

Papildnoteikumu 4.un 5.pantu). 

2. Shinpan-in pienākums ir pārliecināties, ka Shiai-sha izmanto attiecīgus Kendo-gu un Shinai 

(ieskaitot Tsuba) (sk. Pamatnoteikumu 3.un 4.pantu un Papildnoteikumu 3.un 4.pantu). 

3. Shushin pienākums ir sakārtot jebkādas nepareizības Shiai-sha ārskatā. 

4. Shinpan-in pienākums ir stingri novērst jebkādas neatbilstošas sarunas un rīcības Shiai-sha 

starpā, pat pēc Shiai beigām. 

5. Kakari-in pilda savus pienākumus un koordinē savas rīcības ar Shinpan-shunin vai Shinpan-

cho Shiai nodrošināšanai. 

6. Atbildīgie par rezultātu plāksni pirms Shiai sākuma pārliecinās, ka ir nepieciešamais 

Shinpan-ki skaits (vēlams, lai būtu 6 komplekti uz katra Shiai-jo). 

 

 

Sastāšanās priekš Dantai-shiai 

Ritsu-rei pozīcijas 

 
Zīmējums 1. Sastāšanās Shiai sākumā un beigās Zīmējums 2. Sastāšanās Shiai sākumā un beigās                                                                           
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Pārkārtošana un Shinpan-in maiņa 

 
 

 

 

 

Zīmējums 3. Shinpan-in sastāšanās   Zīmējums 4. Shinpan-in sākotnējās pozīcijas  
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Zīmējums 5. Shinpan-in pārkārtošanās  Zīmējums 6. Shinpan-in maiņa (A)  
       

 

 

 
Zīmējums 7. Shinpan-in maiņa (B)   Zīmējums 4. Grupas maiņa  
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Shinpan-ki izmantošana 

 
Zīmējums 9. Sākums, atjaunošana un beigas   Zīmējums 10. Yuko-datotsu, Hantei vai uzvaras piešķiršana 

 

Karodziņi pa abām ķermeņa pusēm    Pacelt karodziņu diagonāli augšā no vienas puses 

                                                                                                                  
 

 

 

 

Zīmējums 11. Yuko-datotsu Torikeshi vai Sosai   Zīmējums 12. Atturas no lēmuma pieņemšanas par  

Yuko-datotsu 

 

Krusteniskas kustības ar karodziņiem lejā   Karodziņi sakrustoti lejā 
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Zīmējums 13. Hikiwake     Zīmējums 14. Apturēšana 

Karodziņi sakrustoti virs pieres    Pacelt karodziņus augšā uz izstieptām rokām 

 

                                                                                              
 
Zīmējums 15. Wakare     Zīmējums 16. Gogi 

Pacelt karodziņus uz priekšu izstieptās rokās   Pacelt abus karodziņus uz augšu izstieptā labajā rokā 
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Zīmējums 17. Hansoku     Zīmējums 18. Abu dalībnieku vienlaicīgs Hansoku 

Karodziņš diagonāli lejā no vienas puses   Karodziņi diagonāli lejā no abām pusēm 
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Rezultātu pierakstīšanas rokasgrāmata 

 

Pēc Senkoku no Shishin atbildīgie par rezultātu plāksni izdara uz tās attiecīgas atzīmes Shiai 

stāvokļa demonstrēšanai priekš Shinpan-in, Shiai-sha un skatītājiem. 

 

Tabula 1: Atzīmes uz rezultātu plāksnes 
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Tabula 2: Rezultātu plāksnes izmantošanas piemērs priekš Dantai-shiai 

 

 
    
   

Piezīme: Sarkanās un baltās komandas izvietošana uz rezultātu plāksnes atbilst Shinpan-ki 

izvietojumam pie Shushin.  

 

 

Priekš katra Kojin-shiai tiek izmantota piemērota rezultātu plāksne. 
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TERMINOLOĢIJA 

 

Aiuchi    Divi Yuko-datotsu, kas izpildīti abpusēji un vienlaicīgi 

Chigiri    Metāla fiksators  

Chudan-no-kamae  Viens no pieciem bāzes Kamae 

Chuken   Trešais dalībnieks piecu cilvēku komandā 

Chusen   Loze 

Daihyosha   Shiai-sha pārstāvis 

Daihyosha-sen  Shiai starp Daihyosha 

Daito    Garš zobens 

Dantai    Dalībnieku komanda 

Dantai-shiai   Komandu mačs 

Datotsu   Sitieni vai dūrieni 

Datotsu-bu   Shinai daļas, kas tiek izmantotas efektīviem sitieniem un dūrieniem 

Datotsu-bui   Efektīvo sitienu un dūrienu zonas 

Do     Krūšdaļas aizsargs 

Do-bu    Do labā uz kreisā puses 

Encho    Shiai papildlaiks 

Fukushin   Palīgtiesnesis  

Fukusho   Priekšpēdējais komandas dalībnieks 

Fusei-yogu   Aizliegts aprīkojums 

Fusen-gachi   Uzvaras piešķiršana oponenta diskvalifikācijas vai atstādināšanas  

gadījumā 

Gogi    Tiesnešu apspriede 

Hakama   Bikses-svārki 

Hantei    Uzvaras piešķiršana uz Shinpan-in lēmuma pamata, ja nav  

Yuko-datotsu 

Hasuji    Zobena asmens virziens  

Hikiwake   Neizšķirts 

Igi    Protests 

Ippon-gachi   Uzvara ar vienu punktu 

Ippon-shobu   Līdz pirmajam punktam 

Itto    Viens Shinai 

Jinbu    Asmens puse, pretēja Tsuru pozīcijai 

Jogai    Ārpus laukuma 

Jiho    Otrs dalībnieks komandā 
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Kachinuki   Komandu mača variants, kad dalībnieks turpina piedalīties divkaujās,  

               kamēr viņš tās uzvara 

Kaishi-sen   Sākotnējas pozīcijas līnija laukumā 

Kakari-in   Laukuma personāls 

Kantoku   Komandas menedžeris 

Kantoku-ki   Komandas menedžera karodziņš 

Kamae    Stāja 

Kendo-gi   Jaka 

Kendo-gu   Aizsargaprīkojums 

Kiken    Diskvalifikācija 

Kiken-sha   Persona, kas tiek diskvalificēta 

Kojin-shiai   Individuālā čempionāta mačs 

Kote    Aizsargcimdi 

Kote-bu   Labais un kreisais apakšdelmi 

Mejirushi   Auduma gabals sarkanā vai baltā krāsā 

Men    Aizsargmaska 

Men-bu   Piere, galvas labā un kreisā puses 

Men-himo   Men saites 

Monouchi   Zobena asmens visasākā daļa 

Nafuda    Zīme ar vārdu 

Nihon-me   Otrs punkts 

Nito    Divi Shinai 

Noto    Aizvākt zobenu makstī  

Rei    Paklanīšanās 

Ritsu-rei   Paklanīšanās stāvus 

Sage-to   Zobena nēsāšana vienā rokā 

Sakigawa   Ādas vāciņš 

Sanbon-shobu   Līdz trīs punktiem 

Seiza    Pozīcija sēdus uz ceļiem 

Senkoku   Balss komanda 

Senpo    Pirmais dalībnieks komandā 

Shiai    Divkauja 

Shiai-funo   Neiespējamība turpināt maču 

Shiai-funo-sha   Dalībnieks, kas nespēj turpināt maču 

Shiai-jo   Laukums 

Shiai-sha   Dalībnieks 

Shinai    Bambusa zobens 

Shinpan   Tiesāšana 
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Shinpan-cho   Turnīra galvenais tiesnesis 

Shinpan-in   Tiesnesis uz laukuma 

Shinpan-ki   Tiesneša karodziņš 

Sjinpan-shunin  Novērotājtiesnesis uz laukuma 

Shobu    Trešais punkts mačā 

Shoto    Īss zobens 

Shushin   Galvenais tiesnesis uz laukuma 

Sogo-no-rei   Abpusēja paklanīšanās 

Sonkyo    Puspietupiens 

Sosai    Kompensācija 

Taisho    Pēdējais dalībnieks komandā 

Taito    Zobens aiz jostas 

Tare    Gurnu aizsardzība 

Torikeshi   Atcelšana 

Tsuba    Rokturis  

Wakare   Sadalīšana 

Yame    Apstāties 

Yuko    Efektīvs 

Zanshin   Fiziskās un psiholoģiskās gatavības stāvoklis oponenta  

    pretuzbrukumam 

Za-rei    Paklanīšanās sēdus 

 

 

 

 

Piezīme: Detalizētākus vārdu skaidrojumus var atrast Japānas Kendo federācijas japāņu-angļu  

vārdnīcā. 


