LATVIJAS XXVII UNIVERSIĀDE
Nolikums
DŢUDO
12.03.2017.
1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI:
Popularizēt džudo studējošas jaunatnes vidū. Paaugstināt džudistu sportisku meistarību.
Noskaidrot spēcīgākos džudistus un labākās komandas. Sagatavot un atlasīt sportistus SELL
Studentu spēlēm un Pasaules Universiādei 2017.
2. DATUMS UN VIETA:
2.1. 12.03.2017., “Vsevoloda Zeļonija sporta skola”, E.Birznieka Upīša iela 21A, Rīga
3. DALĪBA:
3.1. Latvijas studentu čempionātā atļauts piedalīties Latvijas augstskolu pilna un nepilna studiju
laika studentiem (profesionālo studiju, bakalauri, maģistranti, doktoranti, medicīnas
augstskolu rezidenti) un attiecīgās augstskolas 2016. gada absolventi. Ja students ir
absolvējis vienu augstskolu, bet nākamajā gadā iestājies citā augstskolā, tad automātiski zūd
šī “viena gada” atļauja startēt par iepriekšējo augstskolu, izņemot gadījumu, ja augstskola
konkrētajā sporta veidā nestartē
4. SVARA KATEGORIJAS
4.1. Vīriešu svara kategorijas: 60 kg; 66kg; 73kg; 81kg; 90kg; 100kg; +100kg.
4.2. Sieviešu svara kategorijas: 48 kg; 52kg; 57kg; 63kg; 70kg; -78 kg; +78 kg.
5. REZULTĀTU VĒRTĒŠANA
Džudistiem, kuri zaudējuši visas cīņas vieta netiek noteikta un ieskaites punkti netiek aprēķināti.
Ja svara kategorijā viens dalībnieks vieta netiek noteikta un vērtēšana nenotiek.
Par 1. vietu augstskola saņem 15 punktus, par 2. vietu – 10 punktus, par 3. vietu – 7 punktus, par
5. vietu – 10 punktus. Par nepiedalīšanos vai diskvalifikāciju 0 punktu.
6. REĢISTRĀCIJA
6.1. Džudo sacensības ir rīkotas balstoties uz Latvijas Universiādes nolikumu
6.2. Reģistrācija notiek sūtot pieteikumu uz: konstantin.ovcinnikov@gmail.com
Pieteikumu iesniedz sporta klubs vai augstskola.
Pieteikumā jānorāda pilns augstskolas nosaukums, dalībnieku vārds, uzvārds, dzimšanas
gads, svara kategorija, studentu apliecības vai diploma numurs, ka arī sportista kvalifikācija.
Sacensību dalībniekiem vai komandas pārstāvim pirms sacensībām obligāti jāuzrāda
atbildīgajai personai studenta (bakalaura, maģistranta, doktoranta) apliecība (vai kopija) vai
diploms un ārsta atļauja.
Komandas pārstāvjiem reģistrācijas laikā atkārtoti jāiesniedz apstiprināts komandas
pieteikums ar trenera un dalībnieka parakstu.
6.3. Atbildīgās personas kontakttālrunis: + 371 29149690
7. AKREDITĀCIJA

7.1. Reģistrācijas komisija:
1) Galvenais tiesnesis
2) Sacensību galvenais sekretārs (GS)
7.2. Pēc reģistrācijas beigām pieteikumi vairs netiek pieņemti.
8. DALĪBAS MAKSA
Dalības maksa EUR 10 par dalībnieku gadījuma ja Augstskola ir LASS biedrs.
Dalības maksa EUR 15 par dalībnieku gadījuma ja Augstskola nav LASS biedrs.
Ja Augstskola ir nokārtojusi LASS dalības maksājumu, tad par dalību Universiādē papildus nav
jāmaksā.
Dalības maksa tiek maksāta svēršanas laikā
9. IZLOZE
Vīriešu svara kategorijām un sieviešu svara kategorijām izloze notiks svētdien, 12.03.2017, pēc
svēršanās plkst.10:30.
10. SVĒRŠANĀS UN SACENSĪBU PROGRAMMA
Svētdiena, 12.03.2017 vīriešu svara kategorijas un sieviešu svara kategorijām
 09:30-10:00
neoficiālā svēršanās (E.Birznieka Upīša iela 21A, Rīga)
 10:00-10:30
oficiālā svēršanās (E.Birznieka Upīša iela 21A, Rīga)
10.1. Svēršanās komisija:
1) Sacensību galvenais sekretārs (GS)
2) Galvenais tiesnesis
10.2. Jāuzrāda studentu apliecinošs dokuments.
10.3. Dalībnieki, kuri nokavējuši svēršanos, sacensībās nevar piedalīties.
10.4. Dalībnieki drīkst svērties tikai vienu reizi oficiālās svēršanās laikā.
Svētdiena, 12.03.2017 sacensību programma
▪ 10:30 Tiesnešu sapulce (tiesnešiem piedalīšanās sapulcē ir obligāta, sapulci vada GT)
▪ 12:00 Sacensību sākums un sacensību atklāšanas.
▪ 15:00 Sacensību fināli
11. SACENSĪBU NORISE
11.1. Sacensības notiek pēc SDF (Starptautiskās džudo federācijas) noteikumiem. Sacensību
sistēma ir viena mīnusa sistēma ar dubultu gandarījumu (6 vai vairāk dalībnieku gadījumā
vienā svara kategorijā). Svara kategoriju un cīņu secība tiks paziņota pēc izlozes. Cīņas
ilgums ir 4 minūtes vīr. un 4 minūtes siev.
11.2. “Golden score” ilgums ir neierobežots.
11.3. LDF Tiesnešu komisija (TK): Sacensību GT nepieņem iesniegumus. GT var konsultēt
tiesnešus neskaidrās situācijās. Visus iesniegumus (rakstiskā formā) kluba pārstāvji var
iesniegt GT izskatīšanai pēc sacensībām.
12. TIESNEŠU LĪMENIS
12.1. Sacensības tiesā 2016. gada LDF tiesnešu sadalījuma tiesneši.
10. SPORTA FORMA
10.1. Sporta forma - kimono.
11. SACENSĪBU VADĪŠANA
11.1. Galvenais sekretārs: K.Ovčiņņikovs
11.2. Galvenais tiesnesis: G.Šteinbuks

12 ATBILDĪGĀ PERSONA
LDF Studentu un jauniešu komisijas priekšsēdētājs:
Konstantīns Ovčiņņikovs (+371 29149690, konstantin.ovcinnikov@gmail.com)

