
Džudo klubs „KYODAI”, tel. +371 27844118, e-mail: info@kyodai.lv, www.judo-tournament.com 

Rīga, Rīgas Nacionālā sporta manēža, Kojusalas iela 9 

DATUMS LAIKS DARBĪBA VIETA 

PIEKTDIENA, 1.maijs 16:00-20:00 Svēršanās vecuma grupām U10, U14, U18 VIESNĪCĀ “Mercure”, 
Elizabetes iela 101 

SESTDIENA, 2.maijs 7:30-8:30 Svēršanās vecuma grupām U10, U14 

Rīgas Nacionālā 

sporta manēža 

 9:30 Sacensību sākums vecuma grupām U10, U14 

 14:30-15:00 Svēršanās vecuma grupām U12, U16, U18, FF TEAM CUP 

 16:00 Sacensību sākums vecuma grupai U18 

SVĒTDIENA, 3.maijs 10:00 Sacensību sākums grupai FF TEAM CUP 

 11:30-12:00 Svēršanās vecuma grupām U12, U16  

 13:00 Sacensību sākums grupām U12, U16 

PIRMDIENA, 4.maijs 10:00-12:00 Treniņnometne (randori) 

 15:00-17:00 Treniņnometne (randori) 

U10 (2011.-2012.) 

Zēni -23, -26, -29, -32, -35, -38, -42, -46, +46 
Meitenes -24, -28, -32, -36, -40, +40 

U12 (2009.-2011.) 

Zēni -26, -29, -32, -35, -38, -42, -46, -50, -55, +55 
Meitenes -28, -32, -36, -40, -44, +44 

U14 (2007.-2009.)   

Zēni -32, -35, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 

Meitenes -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57 

U16 (2005.-2007.) 

Zēni -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 
Meitenes -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 

U18 SUPERSTAR CUP (2003.-2005. +2006.) 

Zēni -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 
FF TEAM CUP (2007.-2010.) 

Zēni  -35, -38, -42, -46, -50, -55, -60 

U10, U12, FF TEAM CUP shime-waza un kansetsu-waza aizliegta. Cīņas ilgums 2 min. + GS. 
U14 shime-waza aizliegta, kansetsu-waza atļauta. Cīņas ilgums 3 min. + GS. 
U16, U18 SUPERSTAR CUP shime-waza un kansetsu-waza atļauta. Cīņas ilgums 4 min. + GS. 

Visās grupās 1.-3.vietas ieguvēji saņems medaļu, diplomu un piemiņas balvu. 
U18 vecuma grupai trīs skaitliski lielāko svara kategoriju čempioniem (1.vieta) balvā SUPERSTAR 750 judogi. 
FF TEAM CUP 1.-3.vietu ieguvušās komandas saņems medaļas, kausu, diplomu un piemiņas balvu. 

U10, U12, U14, U16, U18 – 20 EUR no pieteiktā dalībnieka. Dalībniekiem, kuri nav pieteikti laicīgi, dalības maksa 30 EUR! 
Ja dalībnieks startē divās vecuma grupās, jāmaksā dubulta dalības maksa.  
FF TEAM CUP – 100EUR no pieteiktās komandas. Treniņnometne – 15 EUR no dalībnieka par 2 treniņiem. 

Pieteikšanās sacensībām notiks LDF elektroniskajā sistēmā ( http://sportists.info/judo/login.php  ) līdz trešdienai, 29. 
aprīlim, plkst. 24:00 
Komandas pieteikt elektroniski e-pastā – info@kyodai.lv līdz trešdienai, 29.aprīlim, plkst. 24:00. Komandas galējo sastāvu 
jāreģistrē 2.maijā līdz plkst. 14:00. Izloze notiks 2.maijā. 

Ar cieņu, “KYODAI family” 
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