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Apstiprināts:
LKF Prezidents

Vladimirs Kindzulis
2019. gada 16. decembrī

NOLIKUMS
Atklātajām starptautiskajām Kendo sacensībām

„Rīgas kauss & Jumura kauss 2020”
2020. gada 01.-02. augustā
Rīga, Latvija

1. Mērķi un uzdevumi.
- Veicināt Kendo popularitāti Rīgas pilsētā un Latvijā;
- Celt sportistu meistarību;
- Veicināt jauniešu, junioru un pieaugušo Kendo attīstību visos līmeņos;
- Nodrošināt iespēju LKF sportistiem piedalīties starptautiskā Kendo turnīrā Rīgas pilsētā;
- Kļūt par paraugu Kendo sacensību organizēšanā un vadīšanā Baltijas valstīs;
- Latvijas Kendo izlases dalībnieku atlase;
- Paaugstināt Latvijas Kendo federācijas tiesnešu kvalifikāciju;
- Popularizēt veselīgu un aktīvu dzīves veidu un sekmēt sporta attīstību valstī;
- Stiprināt un paplašināt draudzības saites starp sportistiem;
2. Sacensību datums, vieta un laiks.
Sacensības notiks 2020. gada 01.-02. augustā, Rīgas Teikas vidusskolā, sporta zālē, Aizkraukles iela
14, LV-1006, Rīga, Latvija.
Sākums 01.08.2020. (individuālās sacensības) – 10:00 un 02.08.2020. (komandas sacensības) –
10:00.
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3. Sacensību noteikumi
Sacensības notiek pēc pastāvošajiem Starptautiskās Kendo federācijas (FIK) noteikumiem.
Individuālās sacensības
Apvienotā grupa – puiši un meitenes:
Dalībnieki izpilda Kendo tehnikas paņēmienus bez ekipējuma.
Bērni (7-9 gadi)
Apvienotā grupa – puiši un meitenes:
Shiai (cīņa ekipējumā)
Berni (7-9 gadi)
Juniori (14-17 gadi)
Sieviesu grupa
Shiai (cīņa ekipējumā)
Startē dalībnieki no 18 gadu vecuma.
Vīriešu grupa
Shiai (cīņa ekipējumā)
Startē dalībnieki no 18 gadu vecuma.
Komandas sacīkses
Komanda sastāv no 3 sportistiem (no 18 gadu vecuma).
4. Sacensību dalībnieki.
Sacensībām tiek pielaisti LKF sportisti un ārvalstu sportisti, kuri ir EKF/FIK biedri.
5. Dalības maksa:
Dalība individuālajās sacīkstēs bērniem, kadetiem un junioriem 25 EUR katram dalībniekam.
Dalība individuālajās sacīkstēs pieagušajiem 25 EUR katram dalībniekam.
Dalība komandas sacīkstēs pieagušajiem 25 EUR katram dalībniekam.
Rīgas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu īstenoto sporta programmu audzēkņu grupām dalība ir ar 25 %
atlaide.
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6. Sacensību vadība.
Sacensības organizē Latvijas Kendo federācija (LKF) sadarbībā ar Biedrību „Sporta klubs Kendo”.
Galvenais tiesnesis – Vladimirs Kindzulis.
7. Dalībnieku uzņemšana.
Visu izdevumus, kas saitīti ar sacensību organizāciju daļēji sedz Latvijas Kendo federācija un
Biedrība „Sporta klubs Kendo”. LKF biedri, kuri nav nomaksājuši LKF ikgadējo biedru naudu,
sacensības netiks pielaisti.
8. Apbalvošana.
Visās individuālajās grupās par 1., 2. un 2 (divām) 3. vietām sacensību dalībnieki tiks apbalvoti ar
turnīra kausiem, medaļām un diplomiem. Kā arī katrā grupā viens dalībnieks tiks apbalvots ar kausu
par “Cīnas garu”.
Par 1., 2. un 3. vietu komandu sacensībās katra komanda tiks apbalvota ar turnīra kausu, bet
komandu dalībnieki ar medaļām un diplomiem. Kā arī viens dalībnieks tiks apbalvots ar kausu par
“Cīņas garu”.
9. Medicīniskā kontrole
Komandu vadītāji, treneri un citu valstu komandu pārstāvji ir atbildīgi par savu sportistu veselības
stāvokli un viņu atbilstību pasākuma līmenim.
10. Apdrošināšana
Sacensību organizētāji nenes atbildību par nelaimes gadījumiem vai slimībām. Dalībnieki
(nepilngadīgiem - viņu vecāki) vai organizācijas, kas pieteikuši dalībnieku, ir atbildīgi par
dalībnieka veselības stāvokli un atbilstību sacensībām, kā arī par veselības un nelaimes gadījumu
apdrošināšanu.
11. Pieteikumi.
Iesūtāmi iepriekš līdz 2020.gada 24. jūlijam pēc adreses: LV - 1057, Rīga, Malnavas iela 18-34,
Latvijas Kendo federācija.
E-mail: info@kendo.lv, tālr. 29217637
Vladimirs Kindzulis

