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NOLIKUMS

par atestācijas darbības kārtību, piešķirot džudo kvalifikācijas pakāpes
DAN

1.Vispārējie noteikumi
1.1.Nolikums par atestācijas darbības kārtību, piešķirot džudo kvalifikācijas pakāpes
DAN izstrādāts saskaņā ar:
- Starptautiskās Džudo federācijas (SDF) statūtiem,
- Latvijas Džudo federācijas (LDF) statūtiem un nolikumiem,
1.2. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek veikta atestācijas darbība džudo kvalifikācijas pakāpju
DAN piešķiršanai Latvijas Republikā.
1.3. Nolikums ir LDF normatīvs dokuments, un tā prasības ir obligātas visiem LDF biedriem.
1.4. Nolikuma saturs ir pieejams visām ieinteresētajām personām.
2. Atestācijas komisija.
2.1. Atestācijas komisijas sastāvu apstiprina LDF Izglītības un attīstības komiteja.
3. Atestācijas dalībnieki.
3.1. Atestācijas dalībnieki ir atestācijas komisija, džudo eksperti, pretendenti uz eksāmena
kārtošanu.
3.2. Аtestācijas komisija veic sekojošas funkcijas:
- organizē un veic atestāciju,
- veic pretendenta uz eksāmena kārtošanu profesionālās meistarības līmeņa kontroli, veic
atestācijas rezultātu uzskaiti,
- informē pretendentu uz eksāmena kārtošanu par izmaiņām atestācijas darba kārtībā.
3.3. Eksperti atestācijas komisijas uzdevumā piedalās atestācijas procedūrā, apstiprina atestācijas
rezultātus.
3.4. Pretendenti uz eksāmena kārtošanu veic sekojošas funkcijas:
- iesniedz oficiālu pieprasījumu atestācijas veikšanai, no pārstāvētās organizācijas,
- sniedz atestācijas veikšanai nepieciešamo informāciju,
- piedalās atestācijā.
3.5. Atestāciju meistarības pakāpes DAN piešķiršanai veic LDF atestācijas komisija:
Rezultātus apstiprinošo
Meistarības pakāpe DAN,
Eksperta kvalifikācija
atestācijas komisijas nodaļu
kuru eksperts var piešķirt
līmenis
LDF atestācijas komisija
1.DAN
3.DAN un augstāka
2.DAN
4.DAN un augstāka
3.DAN
5.DAN un augstāka
4.DAN
6.DAN un augstāka
5.DAN
7.DAN un augstāka
4. Atestācijas kārtība, piešķirot kvalifikācijas pakāpi DAN.
4.1. Atestācijas prasības katras kvalifikācijas pakāpes DAN piešķiršanai ir noteiktas šajā
Nolikumā (Pielikums Nr.1).
4.2. Pretendents uz eksāmena kārtošanu iesniedz atestācijas komisijai pieprasījumu (veidlapa
Nr.1) DAN pakāpes piešķiršanas eksāmenam, kuram pievieno dokumentu komplektu DAN
pakāpes piešķiršanai, ņemot vērā profesionālās darbības rezultātus (Pielikums Nr.1).
4.3. Atestācijas rezultātus ieprotokolē atestācijas komisijas loceklis.
4.4. Atestācijas sertifikātus izsniedz Latvijas Džudo federācija.
4.5. Izglītības un attīstības komiteja ar LDF valdes apstirpinājumu tiesīga individuālajā kārtā
atļaut kļūt par pretendentu uz eksāmena kārtošanu.
4.6. Lai pretendētu uz augstāko Dan pakāpi ir jāpaiet minimālam laika posmam:

2. DAN – 2 gadi;
3. DAN – 3 gadi;
4. DAN – 4 gadi;
5. DAN – 5 gadi;
6. DAN – A sporta speciālista kategorija - 6 gadi, no 30 gadu vecuma;
6. DAN – B sporta speciālista kategorija - 8 gadi, no 30 gadu vecuma;
6. DAN – C sporta speciālista kategorija - 10 gadi, no 30 gadu vecuma;
4.7. Pretendējot uz augstāko Dan pakāpi tiek ņemts vērā rezultāts laika posmā no iepriekšējās
Dan pakāpes piešķiršanas.
5. Apelācijas sūdzību izskatīšana.
5.1. Ja atestācijas procesā rodas strīdīgi jautājumi, ieinteresētā puse var iesniegt apelācijas
sūdzību LDF valdei.
6. DAN kvalifikācijas pakāpes piešķiršana sportistiem, ņemot vērā profesionālās darbības
rezultātus.
6.1. Sportistiem pirmo Dan var piešķirt par augstiem sporta rezultātiem, ja sekmīgi nokārtoti
tehniskās sagatavotības pārbaudījumi uz 1. Kjū, atbolstoši LDF prasībām. Nākošās džudo Dan
pakāpes var iegūt kārtojot kata eksāmenu (Nage-No-Kata, Каtame-Nо-Kаtа, Кime-Nо-Kаtа un
t.t.), atbilstoši LDF nolikumam par atestācijas darbības kārtību, piešķirot džudo kvalifikācijas
pakāpes DAN.
Dan
1.DAN

2.DAN**

3.DAN

4.DAN

Rezultāts
1.vieta Latvijas čempionātā*
1.-3.vieta SDF junioru
reitinga turnīros,
1.vieta SDF kadetu reitinga
turnīros
1.-3.vieta SDF reitinga
turnīros pieagušajiem
1.-3.vieta Eiropas kadetu
meistarsacīkstēs, EYOF,
1.-5.vieta Pasaules kadetu
meistarsacīkstēs
1-3.vieta Eiropas junioru
meistarsacīkstēs
1.-5.vieta Pasaules junioru
meistarsacīkstēs
1.-3. vieta Eiropas junioru
(U23) meistarsacīkstēs,
1.-3.vieta Eiropas čempionāts
1-.2.vieta Grand Slam, Grand
Prix
1.vieta Eiropas čempions
1.-3.vieta Pasaules čempionātā
5.vieta Olimpiskajās spēlēs
1.-3.vieta Olimpiskajās spēlēs.

Papildus
*Rezultāts tiek ņemts vērā, ja
svara kategorijā sacentušies
vismaz 12 dalībnieki, kuri
piedalījušies cīņās un ja svara
kategorijā ir bijuši vismaz divi
1.DAN cīkstoņi.

**2 DAN tiek piešķirts
sportistiem sasniedzot 21 gadu
vecumu.

7. DAN kvalifikācijas pakāpes piešķiršana treneriem ņemot vērā profesionālās darbības
rezultātus.
7.1. Visu kategoriju treneriem, pretendējot uz Dan paaugstināšanu, jākārto tehniskās
sagatavotības pārbaudījums 1. Dan- Nage-No-Kata, 2 Dan- Каtame-Nо-Kаtа, 3.Dan -Кime-Nо-

Kаtа, un t.t., atbilstoši LDF nolikumam par atestācijas darbības kārtību, piešķirot džudo
kvalifikācijas pakāpes DAN.
7.2. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) otrā līmeņa profesionālā augstākās
izglītības (profesionālais bakalaurs) studentiem, Džudo vecākajiem treneriem pirmo DAN var
piešķirt pēc sekmīgas studiju programmas apguves un pārbaudījuma, kuru veic LSPA eksāmenu
komisija atbilstoši džudo vecākā trenera studiju programmai un LDF Dan un Kjū nolikumam.

Kategorija
3.kategorija
2.kategorija
1.kategorija

virs 5 gadiem
1. DAN
2. DAN
3. DAN

virs 10 gadiem
2. DAN
3. DAN
4. DAN

virs 15 gadiem
3. DAN
4. DAN
5. DAN

virs 20 gadiem
4. DAN
5. DAN
6. DAN

KRITĒRIJI,
pēc kuriem vērtē džudo treneru – pasniedzēju
darba rezultātus kvalifikācijas kategoriju piešķiršanai
Prasības kategorijas piešķiršanai

Kvalifikācijas kategorijas
Pirmā
Otrā
Trešā

1.Starptautiskās sacensības, kas iekļauti SDF reitingā:
Sportista tieša sagatavošana minētajām sacensībām ne mazāk kā divu gadu garumā:

Sporta izglītība (LSFP licene)
Olimpiskās spēles, Paralimpiskās spēles
Pasaules čempionāts, IBSA W C
Eiropas čempionāts, IBSA E C
IJF Masters
Grand Slam, Grand Prix
Pasaules, Eiropas čempionāts (junioriem,
jauniešiem)
Starptautiskās sacensības SDF visiem
vecumiem, kas ir iekļauti SDF reitingā

A
piedalīšanās
1.-9.vieta
1.-7.vieta
1.-7.vieta
1.-5.vieta
1.-3.vieta

B
piedalīšanās
9.-12.vieta

C
piedalīšanās
piedalīšanās

7.-9.vieta
5.-7.vieta

--

1-2.vieta

--

--

9.-12.vieta

2.LDF sacensības:
Sportista tieša sagatavošana minētajām sacensībām ne mazāk kā divu gadu garumā:

Latvijas čempionāts
*Audzēkņi ir trīs reizes izcīnījuši Latvijas čempiona titulus.

1.vieta*

1.-2.vieta

8. DAN kvalifikācijas pakāpes piešķiršana tiesnešiem ņemot vērā profesionālās darbības
rezultātus.
8.1. Visu kategoriju tiesnešiem, pretendējot uz Dan paaugstināšanu, jākārto tehniskās
sagatavotības pārbaudījums 1. Dan- Nage-No-Kata, 2. Dan- Каtame-Nо-Kаtа, 3. Dan -КimeNо-Kаtа, un t.t., atbilstoši LDF nolikumam par atestācijas darbības kārtību, piešķirot džudo
kvalifikācijas pakāpes DAN.
Darba stāžs
Virs 5 gadiem
Virs 10 gadiem
Virs 15 gadiem
Kategorija
KNK un NК
NК SК ОК
NК SК ОК
DAN
1
2
3
4
5
4
5
Kategorijas: KNK – kandidāts uz nacionālo kategoriju, NK – nacionālā kategorija, SK –
starptautiskā kategorija, OK – olimpiskā.
KNK un NK var pretendēt uz 1.Dan un augstāk no 25 gadu vecuma.
9. DAN kvalifikācijas pakāpes piešķiršana citiem džudo speciālistiem ņemot vērā
profesionālās darbības rezultātus.

9.1.Visu kategoriju džudo speciālistiem, pretendējot uz Dan paaugstināšanu, jākārto džudo
tehniskās sagatavotības pārbaudījums 1. Dan- Nage-No-Kata, 2. Dan- Каtame-Nо-Kаtа, 3.Dan
-Кime-Nо-Kаtа, un t.t., atbilstoši LDF nolikumam par atestācijas darbības kārtību, piešķirot
džudo kvalifikācijas pakāpes DAN.
Par ilggadīgu darbu džudo masveida
attīstīšanā
Par džudo teorijas un metodikas attīstīšanu
Par izciliem sasniegumiem džudo
attīstīšanā

Pēc ieguldījuma

Līdz 6. DAN

Pēc ieguldījuma
Pēc ieguldījuma

Līdz 6. DAN
Līdz 6. DAN

Veidlapa Nr. 1

IESNIEGUMS
dalībai DAN pakāpes piešķiršanas atestācijā
Nr.

Uzvārds,
vārds

Dzimšanas gads

Kvalifikācija KJŪ,
DAN

Kādam DAN
kvalificējas

Sasniegumi*

*Tiem, kam nav sportisku rezultātu ir nepieciešams pamatot Dan kvalifikācijas paagstināšanu.
Organizācija__________________________ Pretendents______________________________
Z.v.

Pielikums Nr.1
DOKUMENTI,
kas nepieciešami DAN kvalifikācijas pakāpes piešķiršanai
1. Sportistiem
- LDF biedru iesniegums (veidlapa Nr.1)
- LDF apstiprināts sacensību protokols
- LDF apstiprināta iepriekšējās kvalifikācijas pakāpes (KJŪ, DAN) sertifikāta kopija,
gadījumā ja LDF reģistrācijas sistēmā par to nevar pārliecināties.
2. Treneriem
- LDF biedru iesniegums (veidlapa Nr.1)
- Dokuments, kas apliecina darba stāžu trenera amatā
- Latvijas Sporta federācijas padomes licence.
- Trenera diploma (apliecības) kopija
- LDF apstiprināta iepriekšējās kvalifikācijas pakāpes (KJŪ, DAN) sertifikāta kopija,
gadījumā ja LDF reģistrācijas sistēmā par to nevar pārliecināties.
3. Tiesnešiem
- LDF biedru iesniegums (veidlapa Nr.1)
- tiesnešu komisijas rekomendācija
- LDF izziņa par darba stāžu tiesneša amatā
- LDF apstiprināta iepriekšējās kvalifikācijas pakāpes (KJŪ, DAN) sertifikāta kopija,
gadījumā ja LDF reģistrācijas sistēmā par to nevar pārliecināties.
4. Citu kategoriju speciālistiem
- LDF biedru iesniegums vai LDF ieteikums (veidlapa Nr.1)
- Profesionālās darbības pārskats;
- LDF apstiprināta iepriekšējās kvalifikācijas pakāpes (KJŪ, DAN) sertifikāta kopija,
gadījumā ja LDF reģistrācijas sistēmā par to nevar pārliecināties.
Atestācijas prasības DAN kvalifikācijas pakāpju piešķiršanai.
1.DAN

2.DAN

3.DAN

4.DAN

Nage-No-Kata

Nage-No-Kata
Каtame-Nо-Kаtа

Nage-No-Kata
Каtame-Nо-Kаtа
Кime-Nо-Kаtа

Кime-Nо-Kаtа
Коdokan-Goshin-Jitsu

5.DAN

6.DAN
Ju-No-Kata
Koshiki-No-Kata

Коdokan-Goshin-Jitsu

Ju-No-Kata

