Nolikums
Latvijas Universiādes meistarsacīkstes džudo (2016.g. 12. martā )
Mērķis un uzdevumi .
Popularizēt džudo studējošās jaunatnes vidū. Paaugstināt džudistu sportisko meistarību.
Noskaidrot spēcīgākos džudistus un labākās komandas. Sagatavot un atlasīt sportistus SELL
Studentu spēlēm un Pasaules Universiādei.
Sacensību vieta un laiks.
Sacensības notiks 2016.g. 12.martā,(sestdien) 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 A. Pimenovs, galvenā
sekretāre Regīna Azarova.
Sacensību dalībnieki un rezultātu vērtēšana
Sacensībās piedalās Latvijas augstskolas studenti, (Jāuzrāda studenta apliecība).
Vērtēšana notiek atbilstoši Latvijas Universiādes nolikumam. (Piesaka 16 dalībniekus, vērtē
8 labākos rezultātus un t.t.).
Vīriešiem sacensības notiek (neoficiālajā) individuālajā - komandu vērtējumā.
Svara kategorijas: - 60, - 66, - 73, - 81, - 90, -100, +100
Džudistiem, kuri zaudējuši visas cīņas vieta netiek noteikta un ieskaites punkti netiek
aprēķināti. Svara kategorijās kurās ir divi un trīs dalībnieki džudisti, kuri zaudējuši visas
cīņas vieta netiek noteikta, bet piemiņas medaļas tiek pasniegtas. Ja svara kategorijā viens
dalībnieks vieta netiek noteikta un vērtēšana nenotiek.
Sacensību programma .
2016. g. 12.martā, sestdiena.
09:00 – 10:00 - svēršanās
10:00 - pārstāvju sapulce un izloze.
11:00 - sacensību sākums
Dalībnieku reģistrācija.
Komandu pārstāvjiem pieteikumi jāsūta galvenajai sekretārei: e-pasts
regina_fonarjova@inbox.lv, andro2811@inbox.lv līdz 2016.gada 11.martam pl.17:00
(pielikumā). Komandas pārstāvjiem reģistrācijas laikā atkārtoti jāiesniedz apstiprināts
komandas pieteikums ar trenera un dalībnieka parakstu.
Sacensību 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
Uzvarētāji un godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām.
Dalībnieku uzņemšana.
Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija.
Kontaktu tālruņi: 29364363, 67543436, 29615048

