Latvijas Augstskolu sporta savienības atklātās džudo meistarsacīkstes
studentēm (2016.g. 12. martā )
Mērķis un uzdevumi .
Paaugstināt džudistu sportisko meistarību, popularizēt džudo studējošās jaunatnes vidū.
Noskaidrot spēcīgākās sportistes. Sagatavot un atlasīt sportistes SELL Studentu spēlēm.
Sacensību vieta un laiks.
Sacensības notiks 2016.g. 12.martā, Rīgā, Brīvības gatvē 333, Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijas zālē Nr. 249.
Sacensību vadīšana.
Sacensības sagatavo un organizē Latvijas Augstskolu sporta savienība. Tiešā sacensību
vadīšana tiek uzticēta tiesnešu kolēģijai. Sacensību galvenais tiesnesis Andris Pimenovs,
galvenā sekretāre Regīna Azarova.
Sacensību dalībnieki .
Sacensībās var piedalīties džudistes dzimušas 1998. gadā un vecākas, ar džudo
klasifikāciju ne zemāk kā 4. kjū (oranžā josta). Izņēmuma kārtā ar trenera un ārsta atļauju
var piedalīties 2000 dzimušās džudistes ar džudo klasifikāciju ne zemāk kā 4. kjū
( o r a n ž ā josta).
Sacensības notiek individuālajā vērtējumā.
Svara kategorijas: līdz 57, - 63, - 70 un +70 kg vai ( - 52, - 57, - 63 un + 70 kg )
Sacensību organizētāji atstāj sev tiesības mainīt un apvienot svara kategorijas pēc
svēršanās rezultātiem.
Sacensību programma.
2016.g 12.martā, sestdiena.
09:00 – 9:30 - svēršanās
09:30 - pārstāvju sapulce un izloze.
10:30 - sacensību sākums
Dalībnieku reģistrācija un dalības maksa.
Komandu pārstāvjiem rakstisks pieteikums jāatsūta līdz 2016. gada 11. martam
pl.17 : 00 uz e-pastu: regina_fonarjova@inbox.lv
Komandas pārstāvjiem reģistrācijas laikā atkārtoti jāiesniedz dalībnieku pieteikums
ar trenera, dalībnieka parakstu.
Dalības maksa: Eur.7,Sacencību noteikumi.
Sacensības tiek tiesātas pēc SDF ( IJF ) džudo sacensību noteikumiem.
Sacensības notiek ar izslēgšanu un dubultām gandarījuma cīņām.
Līdz pieciem dalībniekiem cīņas notiek pēc apļa sistēmas. Seši dalībnieki cīnās dubultā
apļa sistēmā. Apakšgrupu uzvarētāji cīnās finālā un otro vietu ieguvēji cīnās par trešo
vietu.
Apbalvošana
Uzvarētājas un godalgoto vietu ieguvējas tiek apbalvotas ar medaļām.
Dalībnieku uzņemšana.
Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija.
Kontaktu tālruņi: 29364363, 67543436, 29615048

