Latvijas IV Olimpiāde, 2016

Džudo

LATVIJAS DŽUDO FEDERĀCIJA
(LDF)!
!
Sacensību veidi
Vīrieši (7)
svara kategorijās:
līdz 60kg
līdz 66kg
līdz 73kg
līdz 81kg
līdz 90kg
līdz 100kg
virs 100kg
Sacensību laiks un vieta
2016.gada Latvijas IV Olimpiādes sacensības džudo notiks 2.jūlijā Cēsīs, Cēsu 2.pamatskolā.
Sacensību vadība
Sacensības vada LDF apstiprināta tiesnešu kolēģija.
Sacensību dalībnieki
Olimpiādes sacensībās piedalās republikas nozīmes pilsētu un novadu (turpmāk – pašvaldību)
komandas.
Olimpiādē piedalās Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie Latvijas Republikas iedzīvotāji.
Olimpiādē piedalās tikai akreditētie dalībnieki, kurus apstiprina Akreditācijas komisija, saskaņojot
ar attiecīgā sporta veida federāciju.
Dalībnieks var pārstāvēt tikai vienu pašvaldību.
Olimpiādes dalībnieka statuss tiek piešķirts akreditētiem treneriem, apkalpojošam personālam,
mediķiem, komandas vadībai un delegācijas – komandas vadītājam.
Komandas vadītāju apstiprina un pilnvaro attiecīgā pašvaldība.
Par dalībnieka veselības stāvokli un fizisko sagatavotību atbild komandas vadītājs.
Sacensību organizatori nenes atbildību par iespējamo sacensību dalībnieku traumām un nelaimes
gadījumiem.
Sacensībās var piedalīties dalībnieki, kuri dzimuši 2001.gadā un vecāki.
Sacensībās var piedalīties tikai LDF reģistrētie cīkstoņi, ar kvalifikāciju ne zemāku par 3.KYU.
Katra pašvaldība var pieteikt ne vairāk kā 2(divus) dalībniekus katrā svara kategorijā.
Pieteikumi
Olimpiādes pieteikumi dalībai Olimpiādes sacensībām jāiesūta Akreditācijas komisijai līdz
2016.gada 31.maijam plkst.24:00 atbilstoši pieteikuma elektroniskai formai Olimpiādes mājas lapā
www.latvijasolimpiade.lv , sadaļā Latvijas IV Olimpiāde 2016 / pieteikumi.
Ja dalībnieks tiek pieteikts pēc 2016.gada 31.maija līdz 2016.gada 14.jūnijam plkst.24:00, tad par
katru pieteikto dalībnieku Olimpiādes Sekretariātā tiek iemaksāti EUR100 (viens simts eiro),
pārskaitot tos uz LOK norēķinu kontu AS Swedbank konta Nr.:LV38HABA000140J063161, ar
norādi “dalības maksa par “dalībnieka Vārds, Uzvārds, dzimšanas datums”, saskaņā ar Latvijas IV
Olimpiādes Nolikumu”.
Dalībniekus saskaņā ar Nolikumu Olimpiādes sacensībām piesaka pašvaldības komandas
vadītājs.
Pieteikuma elektroniskās formas un parole pašvaldības komandas vadītājam tiks nosūtīta
2016.gada martā.
Sacensību dienā pašvaldības komandas pārstāvim atkārtoti jāiesniedz komandas uzrādot
dalībnieku akreditācijas kartes.
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Akreditācija
Olimpiādes dalībniekus akreditē attiecīgās pašvaldības komandas vadītājs.
Veicot akreditāciju, komandas vadītājs Akreditācijas komisijai uz Olimpiādes laiku iesniedz ar
delegācijas vadītāja parakstu apliecinātas pasu vai dzimšanas apliecības kopijas tiem Olimpiādes
dalībniekiem, kuri piedalīsies Olimpiādē.
Personas datu aizsardzības nolūkos, personu apliecinošo dokumentu kopijas pēc komandas
vadītāja pieprasījuma tiks atgrieztas Olimpiādes pēdējā dienā 2016.gada 3.jūlijā. Gadījumā, ja
personu apliecinošo dokumentu kopijas netiks izņemtas, tās tiks iznīcinātas.
Akreditācijas komisijas darba laiks:
Rīgā, Latvijas Olimpiskajā komitejā, Elizabetes ielā 49, no 2016.gada 15.29.jūnijam plkst.10:00 – 16:00, iepriekš piesakoties pa tel:67969782;
Valmierā, Vidzemes Olimpiskajā centrā, Rīgas ielā 91, 2016.gada 30.jūnijā
no plkst.12:00 – 20:00.
Sacensību norise
Sacensības notiek pēc IJF Noteikumiem .
Sacensības notiek saskaņā ar LDF pasākumu organizēšanas nolikumu (ref.: LDF VL 15.11.06).
Sacensības tiesā LDF tiesnešu komisijas uzaicināti tiesneši.
Dalībnieku svēršanās, uzrādot akreditācijas karti, notiek sacensību dienā divas stundas pirms
sacensību sākuma.
Svēršanās komisija:
1. Sacensību Galvenais sekretārs
(GS)
2. Tiesnešu komisijas pārstāvis
3. Sacensību ārsts
(SA)
Sacensību sistēma ir vienmīnusu ar dubultu gandarījumu (6(sešu) vai vairāk dalībnieku gadījumā
vienā svara kategorijā).
Ja dalībnieku skaits ir mazāks par 6(seši), tad sacensības notiek pēc apļa sistēmas.
Ja dalībnieku skaits svara kategorijā ir mazāks par 3(trīs), tad sacensības attiecīgajā svara
kategorijā nenotiek.
Svara kategoriju un cīņu secība tiks paziņota pēc izlozes.
Cīņas ilgums 5 minūtes.
Sportistiem jābūt baltajam un zilajam kimono.
Komandas nes pilnu atbildību par saviem dalībniekiem. Komandas vadītājs paraksta riska
pārņemšanas līgumu. Galvenais tiesnesis un tiesnešu komisija stingri kontrolē sacensību etiķeti,
disciplīnu, higiēnas un procedūru atbilstību džudo prasībām un Galvenais tiesnesis bez papildus
brīdinājumiem un apspriešanas var liegt pārkāpējam vai komandai tālāko piedalīšanos
sacensībās.
LDF Tiesnešu komisija (TK)
Sacensību Galvenais tiesnesis nepieņem iesniegumus. Galvenais tiesnesis var konsultēt
tiesnešus neskaidrās situācijās. Visus iesniegumus (rakstiskā formā) pārstāvji var iesniegt LDF
tiesnešu komisijai izskatīšanai pēc sacensībām.
Apbalvošana
Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem, ceturtā līdz sestā vieta ar
diplomiem.
Sacensību dalībnieks tiek apbalvots, ja viņš ir uzvarējis vismaz vienu cīņu.
Dopinga kontrole
Dopinga kontroli veic Sporta medicīnas valsts aģentūras pilnvarotie dopinga kontrolieri.
Dopinga kontrolei var tikt pakļauts jebkurš sacensību dalībnieks pēc dopinga kontroliera izvēles.
Dopinga kontroles procedūra notiek atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksā noteiktajām
prasībām.
Antidopinga noteikumu pārkāpuma gadījumā attiecīgā sporta veida federācija izskata pārkāpuma
apstākļus un pieņem lēmumu par sankcijām.
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