
                       BOLDERĀJAS BĒRNU DŽUDO TURNĪRS  

                                                            “ KOKORO KAUSS – 2018 ”.  
  

1. Sacensību vieta un laiks:  

Sacensības notiks 2018. gada 4. martā, Rīgas 33. vidusskolā (Bolderāja), Stūrmaņu 

ielā 23, LV-1016, Rīgā.  

2. Mērķis un uzdevums:  

Popularizēt bērnu džudo Bolderājā;  

Piesaistīt džudo jaunus dalībniekus un atblastītājus; Attīstīt 

sadarbību starp džudo treneriem.  

3. Sacensību vadība:  

Sacensības organizē džudo klubs “ KOKORO ”.  

Atbalsta – Latvijas Džudo Federācija, Kustība ‘’ Par sportisku sabiedrību ’’, “ LIVE RIGA “.  

Sacensību galvenais tiesnesis – L. Circene 

Sacensību galvenais sekretārs – L. Kuzņecovs       

4. Sacensību dalībnieki :  

2004. gada dz. un jaunāki  zēni un meitenes ar 6 kju  un 5 kju jostu.  

      5. Vecuma grupas un svara kategorijas:  

A grupa 2010. dz. un jaunāki zēni;  

Svara kat. :  -22; -24; -26; -28; -30; -33; -36; -40; +40.  

B grupa 2008. – 2009. g. dz. un jaunāki  zēni:  

Svara kat. : -24; -27; -30; -33; -36; -40; -45; -50; +50.  

C grupa 2006. – 2007. g. dz. z un jaunāki  zēni:  

Svara kat. : -27; -30; -33; -36; -40; -44; -48; -52; -56; -60; +60.  

D grupa 2004. – 2005 g. dz. un jaunāki  jaunieši :  

 Svara kategorijas -33; –36;-- 40; -44; -48; - 52; - 56; - 60; - 66; -73 +73.  

E grupa  2004.g. dzimušas meitenes un jaunākas tiks sadalītas pēc svēršanās .  

      6. Sacensību programma:  

D,E gr. Svēršanās 9. 00- 09 .30, sākums 10.30  

A ,B gr. Svēršanās 11. 00- 12. 00, sākums 13 00  

C  gr. Svēršanās 14. 30- 15. 00, sākums 15. 30  

7. Apbalvošana notiek uzreiz pēc konkrētās vecuma grupas sacensību beigām.  Pirmo 

trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām.  

Labākie komandu vērtējumā klubi tiks apbalvoti ar Džudo turnīra “ KOKORO – 2018 “  kausiem.   

8. Reģistrācija un dalības maksa:  

Dalībnieka maksa katrā vecuma grupā ir 10.00 EUR., kura jāmaksā reģistrācijas laikā.  

Reģistrācija notiks sacensības vietā, svēršanas laikā!   

9. Sacensību noteikumi:  

Sacensības notiks pēc LDF noteikumiem.  

Visās grupas ir aizliegts  žņaugšanas un sāpju paņēmieni.  

Cīņas ilgums: A un B gr. – 2 min. C ,D , E gr. – 3 min.   

10. Kontaktinformācija: Priekšsēdētājs Vladimirs Tokmakovs – mob. tālr. 

29181965,  e - pasts: kokorojudo@inbox.lv  

                          
                               UZ TIKŠANOS SACENSĪBĀS !  


