U-ŠU (KUNGFU) SPORTA KLASIFIKĀCIJA LATVIJĀ
2020 . gada 11 septembrī
1.

Vispārīgie noteikumi
1.1. U-šu (kungfu) sporta klasifikācija Latvijā ir dokuments, kas ir apstiprināts Latvijas sporta u-šu federācijas (LSUF)
valdē ar mērķi noteikt kārtību, kā tiek piešķirtas oficiālas u-šu meistarības pakāpes (Duaņ) un prasības
sportistiem to iegūšanai. Šis ir vienīgais normatīvais dokuments Latvijā, kas nosaka nacionālo sporta u-šu
kvalifikācijas sistēmu un meistarības pakāpes.
1.2. LSUF kontrolē noteikumu izpildi, veic sistēmas pārskatu un uzskaiti.
1.3. Nacionālais duaņ no 1. līdz 6. apstiprina sportista sagatavotības līmeņa atbilstību noteiktiem kritērijiem un
normatīviem.

2.

Meistarības pakāpes un prasības
2.1. Latvijas sporta u-šu Duaņ sistēma paredz meistarības līmeņus no 1. līdz 6. u-šu taolu virzienā, no 1. līdz 4. u-šu
taiczi cuaņ virzienā un no 1. līdz 5. u-šu saņda virzienā, ar sekojošiem nosacījumiem:

2.1.1.
DUAŅ
MEISTARĪBAS
LĪMENIS

Tabula Nr.1 – U-šu taolu:

NOSACĪJUMI

EKSĀMENA MAKSA

1. DUAŅ

-

piešķir no 6 gadu vecuma

25€

2. DUAŅ

-

piešķir no 9 gadu vecuma
sekmīgi nokārtots 1. duaņ eksāmens

35€

-

piešķir no 11 gadu vecuma,
sekmīgi nokārtots 2. duaņ eksāmens,
ne agrāk kā 6 mēnešus pēc 2. duaņ saņemšanas

-

piešķir no 13 gadu vecuma,
sekmīgi nokārtots 3. duaņ eksāmens,
ne agrāk kā 12 mēnešus pēc 3. duaņ saņemšanas

-

piešķir no 15 gadu vecuma,
sekmīgi nokārtots 4. duaņ eksāmens,
ne agrāk kā 12 mēnešus pēc 4. duaņ saņemšanas

-

piešķir no 18 gadu vecuma,
sekmīgi nokārtots 5. duaņ eksāmens,
ne agrāk kā 12 mēnešus pēc 5. duaņ saņemšanas

3. DUAŅ

4. DUAŅ

5. DUAŅ

6. DUAŅ

1

50€

65€

80€

100€

2.1.2.
DUAŅ
MEISTARĪBAS
LĪMENIS

Tabula Nr. 2 – U-šu taiczi cuaņ

NOSACĪJUMI

EKSĀMENA MAKSA

1. DUAŅ

-

piešķir no 12 vecuma

25€

2. DUAŅ

-

sekmīgi nokārtots 1. duaņ eksāmens
ne agrāk kā 6 mēnešus pēc 1. duaņ saņemšanas

35€

3. DUAŅ

-

sekmīgi nokārtots 2. duaņ eksāmens,
ne agrāk kā 12 mēnešus pēc 2. duaņ saņemšanas

60€

4. DUAŅ

-

sekmīgi nokārtots 3. duaņ eksāmens,
ne agrāk kā 12 mēnešus pēc 3. duaņ saņemšanas

80€

2.1.3.
DUAŅ
MEISTARĪBAS
LĪMENIS

Tabula Nr. 3 – U-šu saņda

NOSACĪJUMI

EKSĀMENA MAKSA

1. DUAŅ

-

piešķir no 9 gadu vecuma

25€

2. DUAŅ

-

piešķir no 11 gadu vecuma
sekmīgi nokārtots 1. duaņ eksāmens

35€

-

piešķir no 13 gadu vecuma,
sekmīgi nokārtots 2. duaņ eksāmens,
ne agrāk kā 6 mēnešus pēc 2. duaņ saņemšanas

-

piešķir no 15 gadu vecuma,
sekmīgi nokārtots 3. duaņ eksāmens,
ne agrāk kā 12 mēnešus pēc 3. duaņ saņemšanas

-

piešķir no 18 gadu vecuma,
sekmīgi nokārtots 4. duaņ eksāmens,
ne agrāk kā 24 mēnešus pēc 4. duaņ saņemšanas

3. DUAŅ

4. DUAŅ

5. DUAŅ

50€

65€

80€

2.2. Federācija nosaka eksāmena maksu katru gadu, balstoties uz faktiskām LSUF darbības izmaksām. Aktuālas cenas
tiek atjaunotas un publicētas www.lwuf.lv kopā ar U-šu (kungfu) sporta klasifikācijas Latvijā dokumentu.
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3.

Latvijas u-šu meistarības pakāpes piešķiršanas prasības un kārtība
3.1. Katrai u-šu sporta meistarības pakāpei ir noteikts minimālais sportista vecums.
3.2. U-šu meistarības pakāpi duaņ ir tiesības saņemt Latvijā dzīvojošie sportisti, kuri ir reģistrēti LSUF
(sportistam ir LSUF sportista pase) un kuri sacensībās pārstāv Latviju.
3.3. Eksāmenu kārtošana notiek 2 reizes kalendāra gadā, decembrī un maijā (datumi var mainīties). Eksāmenu
grafiks tiks publicēts oficiālajā LSUF pasākumu kalendārā.
3.4. Ja sportists nav veiksmīgi nokārtojis pieteiktā līmeņa Duaņ eksāmenu, viņš var viena mēneša laikā pēc
savas gribas mēģināt vēlreiz kārtot eksāmenu. Ja arī otrajā mēģinājumā sportista vērtējums nav ieskaitīts,
nākamreiz eksāmenu par to pašu līmeni viņš kārto nākamajā oficiālajā eksāmenu dienā, apmaksājot
pieteiktā līmeņa Duaņ eksāmenu pilnā apmērā.

4. Eksāmenu pieņemšanas kārtība
4.1. Sportisti, kuri ir sasnieguši esošā dokumentā noteiktu vecumu, kuriem ir LSUF sportista pase, nav veselības
medicīnisku kontrindikāciju, ir tiesīgi kārtot noteiktā duaņ eksāmenu.
4.2. Uz katru eksaminējamu tiek aizpildīta liecība, kura tiek nodota tehniskai komisijai lai novērtētu sportista
atbilstību pieteiktā duaņ kritērijiem.
4.3. Duaņ tiek piešķirts balstoties uz sekmīgi nokārtotu eksāmenu (Liecībā visas pozīcijas ir ieskaitītas).
4.4. Komisijas priekšsēdētājs pieņem lēmumu par sekmīgi vai nesekmīgi nokārtotu eksāmenu, balstoties uz
sportista sagatavotības līmeņa atbilstību eksāmena prasībām.
4.5. Ja sportistam ir objektīvs iemesls un attaisnojums, ka noteiktajā dienā viņš nevar ierasties uz eksāmena
kārtošanu, sportistam ir iespēja kārtot eksāmenu citā dienā 1 mēneša laikā.
4.6. Eksāmens sastāv no u-šu bāzes tehnikas un u-šu kustību kompleksa (taolu) demonstrācijas.
Nepieciešamības gadījumā komisija var palūgt sportistu nodemonstrēt u-šu tehnikas pielietošanu.
4.7. Eksāmena video ieraksts nav obligāts.
4.8. Veiksmīgi nokārtotu eksāmenu gadījumā katrs eksaminējamais saņem liecību ar atzīmēm, nozīmīti un
sertifikātu. Sertifikāts apstiprina nacionālās kategorijas u-šu sporta pakāpi.
5. LSUF tehniskas komisijas veidošanas kārtība
5.1. Tehniskas komitejas mērķis un pienākumi ir uzraudzīt un izvērtēt trenera kategorijas pretendenta
sagatavotības līmeni 2 stundu pārbaudes nodarbību laikā un pieņemt lēmumu par pretendenta atbilstību vai
neatbilstību trenera kategorijai;
5.2. Tehniskās komitejas kvalifikācijas prasības:
LSUF 4. Duaņ;
Ne zemāk kā “C” trenera kategorija.
5.3. Tehniskas komitejas sastāvs tiek izvirzīts LSUF darba grupas sapulcē un apstiprināts LSUF valdes balsojumā.
5.4. Tehniskās komitejas sastāvs uz dokumenta redakcijas datumu 2020. gada 11 septembrī:
Romans Vlasenko (trenera sert. Nr.1644)
Leonīds Krasikovs (trenera sert. Nr. 3504)
Aleksandrs Gorskis (trenera sert. Nr. 1754)
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6.

Līdzfinansējuma, dotāciju un citu priekšrocību saņemšanas kārtība.
6.1. Atkarībā no iegūta meistarības līmeņa noteikt tiesības piedalīties sacensībās un pretendēt uz dotācijām:
6.1.1.

Tabula Nr. 4 u-šu taolu un u-šu taiczi cuaņ

Iegūtais Duaņ
meistarības līmenis
1. Duaņ
2. Duaņ

3. Duaņ

4. Duaņ

Tiesīgs:
Piedalīties Latvijas atlases čempionātos.
maksājot ikgadējo biedru naudu 50EUR apmērā, piedalīties
Eiropas tradicionālajā un mūsdienu u-šu čempionātā,
Pasaules tradicionālā u-šu čempionātā.
maksājot ikgadējo biedru naudu 50EUR apmērā, piedalīties
Pasaules mūsdienu u-šu čempionātā,
dotāciju un līdzfinansējuma saņemšanā,
valsts un starptautiskā līmeņa projektos,
ja pēdējos divos gados sportistam ir iegūtas balvas vietas Latvijas Čempionātos.

Saņemt LSUF apstiprinājumu par atbilstību u-šu sportam C trenera kategorijas saņemšanai.

5. Duaņ

Var pretendēt dalībai jauniešu Olimpiskajās spēlēs.
Apmācīties tiesneša darbībai.

6. Duaņ

Ja vēl nav iegūta treneru C kategorija, saņemt u-šu trenera asistenta statusu LSUF līmeņi. Tiesības
ieņemt Galvenā tiesneša amatu Latvijas sacensībās.

6.1.2.

Tabula Nr. 5 u-šu saņda

Iegūtais Duaņ
meistarības līmenis
1. Duaņ
2. Duaņ

3. Duaņ

4. Duaņ

5. Duaņ

Tiesīgs:
Piedalīties Latvijas atlases čempionātos.
maksājot ikgadējo biedru naudu 50EUR apmērā, piedalīties
Eiropas u-šu ciņda čempionātā, ja pēdējos divos gados sportistam ir iegūtas balvas vietas
Latvijas Čempionātos.
maksājot ikgadējo biedru naudu 50EUR apmērā, piedalīties
Eiropas u-šu saņda čempionātā,
dotāciju un līdzfinansējuma saņemšanā,
valsts un starptautiskā līmeņa projektos,
ja pēdējos divos gados sportistam ir iegūtas balvas vietas Latvijas Čempionātos.
maksājot ikgadējo biedru naudu 50EUR apmērā, piedalīties
Pasaules u-šu saņda čempionātā, ja pēdējos divos gados sportistam ir iegūtas balvas vietas
Latvijas Čempionātos;
Saņemt LSUF apstiprinājumu par atbilstību u-šu sportam C trenera kategorijas saņemšanai
Apmācīties galvenā tiesneša kategorijai. Tiesības ieņemt Latvijas u-šu saņda čempionāta galvenā
tiesneša amatu.

6.2. Tikai LSUF ir tiesības izdot sertifikātus, kuri apstiprina sportista sagatavotības līmeni.
6.3. Vienotais Latvijas tehnisko u-šu sporta pakāpju reģistrs tiek veikts LSUF elektroniski. Reģistrā ir sekojoša
informācija par sportistu: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, sertifikāta izdošanas datums, iegūtais Duaņ
līmenis, eksāmena datums.
6.4. Duaņ, kuri nav reģistrēti Vienotā Latvijas tehnisko u-šu sporta pakāpju reģistrā, skaitās par nederīgiem.
6.5. Nozīmīte tiek valkāta uz jakas atloka kreisajā pusē vīriešiem un krūšu līmenī sievietēm. Eksāmenu programma
un nepieciešamie mācību materiāli tiks publicēti LSUF mājas lapā.
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7. Programmu veidi:
7.1. u-šu taolu,
7.2. u-šu saņda,
7.3. u-šu taiczi cuaņ

8. LSUF sportistu pases.
8.1. LSUF sportista pase ir dokuments, kurā tiek veikta uzskaite par sacensību rezultātiem, dalību atklātos LSUF
pasākumos un iegūtā duaņ līmeni.
9.

Treneru kvalifikācija
9.1. Persona var saņemt LSUF rakstisku atzinumu par atbilstību u-šu sporta veidam, ja ir:

-

-

ieguvusi vismaz vidējo izglītību;
pēdējo piecu gadu laikā apguvusi Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas profesionālās pilnveides izglītības
programmas (ne mazāk kā 320 stundas), kas ietver zināšanas sporta teorijā, sporta medicīnā, sporta fizioloģijā,
sporta pedagoģijā, sporta psiholoģijā, sporta veidā vai darbības jomā.
veiksmīgi nokārtojusi Latvijas sporta u-šu federācijas vismaz 4. Duaņ eksāmenu izvēlētā virzienā (u-šu taolu,
taiczi cuaņ vai u-šu saņda);
pēdējo divu gadu laikā piedalījās vismaz 36 stundas specializētajos u-šu sporta kursos, semināros vai sanāksmēs
un nokārtoja 2 stundu treniņu vadīšanās pārbaudi ar Latvijas sporta u-šu federācijas tehniskās komitejas
pārstāvjiem un treneriem.
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