
                                                                                                         
 

                                           APSTIPRINU  
  Biedrības „SHINRI” priekšsēdētājs 
    

 ________________A. Bistrovs 

  

 

Baltijas atklātais čempionāts J.K.A. karatē 

“XV Baltic Open J.K.A.” 

 

Nolikums 

 

1. Mērķis un uzdevumi 

1.1.  Sekmēt J.K.A. karatē attīstību un popularitāti Jelgavā un valstī. 

1.2.  Veicināt un paaugstināt sportisko meistarību karatē. 

1.3.  Noskaidrot labākās komandas un individuālos dalībniekus.  

 

2. Norises vieta un laiks  
2.1 Sacensības norisināsies  2022.gada 7. Maijā Jelgavas sporta hallē, Mātera ielā 44A. 
2.2. Dalībnieku reģistrācija notiks sacensību dienā no plkst. 09:00 līdz 10:00. 
2.3. Sacensību sākums plkst.10:00. 

 

3. Organizatori  
Sacensības organizē biedrība “SHINRI” sadarbībā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 

iestādi “Sporta servisa centrs”.  

 

4. Dalībnieku pieteikumi un dalības maksa 

4.1. Vārdisks pieteikums (vārds, uzvārds, dzimšanas dati, kategorija) jāiesūta līdz 

05.05.2022. plkst. 23.00 e-pastā  skdunlv@gmail.com. 

4.2. Sacensību dalības maksa par  katru kategoriju – EUR 20.00 (divdesmit euro). 

 

5. Dalībnieki 

5.1. Sumo kategorija:  

Zēni -  7g., 8-9g (-28 kg, -33 kg, -38kg, +38kg), 10-11g. (-32 kg, -37kg, +37kg).  

Meitenes - 7g., 8-9g., 10-11g. 

5.2. Kata kategorija:  

Zēni -  7 g., 8 g., 9g., 10g., 11-12g., 13g., 14 - 15g., 16+g. 

Meitenes 8-9g., 10-11g., 12-13g., 14-15g., 16+g.  

5.3. Kumite kategorija:  

Zēni -  7g. (-28 kg, +28 kg), 8-9g.  (–30 kg, -35 kg, +35 kg), 10-11g. (-32 kg, -37 kg, 

+37 kg), 12-13g. (-45 kg, -50 kg ,+50 kg), 14-15g. (-60 kg, +60 kg), 16-17 g. (absolut. kat.) 

16+g. (-75 kg, +75 kg).  

Meitenes - 8-9g.,10-11g., 12-13g., 14-15g.,16+g.  

 

6. Noteikumi 

6.1. Sacensības notiek pēc pasaules J.K.A. karatē noteikumiem. 

6.2. Sacensību galvenais tiesnesis Aleksejs Bistrovs (skdunlv@gmail.com, tel.: 29122547)  

 

7. Apbalvošana 
Visās kategorijās 1.–3. vietas ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām, diplomiem un uzvarētāji ar 

kausiem. 

 

8. Medicīniskais nodrošinājums 

8.1. Par dalībnieku veselības atbilstību sacensībām atbild organizācija, kas piesaka 

dalībniekus.   

8.2. Sacensībās ir nodrošināta ārstniecības persona, kura nepieciešamības gadījumā palīdz 

sportistam vieglas traumas gadījumā.  
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9. Personas datu apstrāde 

9.1. Personas datu apstrādes pārzinis, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 

(ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas 

datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 

aizsardzības regula): ir biedrība “SHINRI”, reģistrācijas numurs: 40008024168, e-pasts: 

skdunlv@gmail.com (turpmāk tekstā – Pārzinis). 

9.2. Dalībnieku personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, sacensību laikā uzņemtie 

fotoattēli un videoattēli tiek apstrādāti nolūkā organizēt sacensības, publiskot sacensību 

rezultātus, informēt sabiedrību par sacensību norisi.  Sacensību fotogrāfijas, videomateriāli 

var tikt izmantoti publicitātes materiālu veidošanai, kā arī arhīva uzkrāšanas, 

dokumentēšanas un saglabāšanas vajadzībām.   

9.2. Komandas/kluba atbildīgā persona, iesniedzot pieteikumus un reģistrējot dalībniekus 

sacensībām, apliecina, ka dalībnieks ir iepazinies ar sacensību nolikumu, tai skaitā personas 

datu apstrādes noteikumiem, un sniedz piekrišanu dalībnieka personas datu apstrādei. 

9.3. Personai ir tiesības vērsties pie Pārziņa, lai atsauktu sniegto piekrišanu, veiktu datu 

labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek 

konstatēta prettiesiska datu apstrāde; iegūt informāciju, kas par viņu savākta augstāk 

norādītajiem personas datu apstrādes mērķiem; iegūt informāciju par tām fiziskajām un 

juridiskajām personām, kurām izsniegta informācija par šo datu subjektu.  

9.4. Attiecībā uz personas datu apstrādi automatizētu lēmumu pieņemšana netiek veikta.  

9.5. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti, kas nav ES vai EEZ dalībvalsts vai 

starptautiskai organizācijai. 

9.6. Personai konstatējot personas datu apstrādes pārkāpumu, ir tiesības iesniegt pretenziju 

datu apstrādes mērķa īstenotājam, Pārzinim vai Datu valsts inspekcijai. 

 
10. COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumi 

10.1. Sacensību organizatoriem, dalībniekiem, treneriem un citam atbalsta personālam ir 

jāievēro valstī spēkā esošie MK noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

10.2. Sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) 

par negatīvu Covid-19 testu: 

 10.2.1. Sacensību dalībniekiem Covid-19 tests veikts ne agrāk vienu nedēļu pirms 

sacensībām.  

10.2.2. Sacensību organizatoriem, treneriem un citam atbalsta personālam Covid-19 

PCR tests veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms sacensībām vai antigēnais tests - ne 

agrāk kā 48 stundas.  

Pirms ienākšanas sacensību norises vietā komandas/kluba atbildīgā persona uzrāda katra 

dalībnieka nepieciešamo sertifikātu/apliecinājumu saskaņā ar šo apakšpunktu un ir atbildīgs 

par patiesu ziņu sniegšanu.  

10.3.  Sacensības notiks bez skatītājiem.  

10.4. Sacensību laikā atbildīgā persona saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanas pasākumiem Aleksejs Bistrovs, tel.: 29122547.  

 

      

     SASKAŅOTS 

Jelgavas valstspilsētas  pašvaldības iestādes 

     „Sporta servisa centrs” direktors ________________J.Kaminskis 

     2022.gada ___. _____________ 
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