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LATVIJAS 2015. GADA ČEMPIONĀTA PIEAUGUŠAJIEM, 
MEISTARSACĪKŠU JUNIORIEM , KADETIEM, JAUNIEŠIEM 

GRIEĶU-ROMIEŠU CĪŅĀ (GR), BRĪVAJĀ CĪŅĀ (BC)  UN BRĪVAJĀ  
CĪŅĀ SIEVIETĒM (BCS) (brīvajā cīņā sievietēm visi čempionāti ir atklāti). 

NOLIKUMS 

1. MĒRĶIS 
Celt cīkstoņu meistarību. Noskaidrot spēcīgākos(kās) cīkstoņus(nes), organizācijas, 

komandas un trenerus katrā vecuma grupā un svara kategorijā. Noskaidrot Latvijas 
spēcīgākos(kās) cīkstoņus(nes), kuri pārstāvēs mūsu valsti Eiropas, Pasaules Čempionātos un 
Olimpiskajās spēlēs.  

2. VIETA UN LAIKS. 

2.1. Latvijas čempionāts pieaugušajiem (ām) (BC, BCS, GR). 
Sacensībās var piedalīties 1996. gadā dzimušie un vecāki cīkstoņi (1997. gadā dzimušie  

ar ārsta un vecāku atļaujām). 
Sacensībās var piedalīties 1998. gadā dzimušās un vecākas cīkstones (1999. - 2000. gadā 

dzimušās ar ārsta un vecāku atļaujām). 
Mandātu komisija un  svēršanās notiks Rīgā, LSPA Cīņas zālē (Brīvības gatve 333). 
6. februāris Mandātu komisija BC, BCS, GR                 17:30 – 18:30 

Svēršanās sievietēm BCS                18:30 – 19:00 
Svēršanās vīriešiem BC       18:00 – 18:30 
Svēršanās vīriešiem GR   18:00 – 18.30 

7.februāris Svēršanās sievietēm BCS-papildus  08.30-08.45 (Salaspilī, Smilšu iela 1) 

Sacensības notiks 2015.gada  7. februārī Salaspilī, Salaspils sporta namā (Smilšu ielā 1) 
7.februāris Sacensību sākums BC, BCS, GR            plkst. 10:00 

Sacensību atklāšana                           plkst. 16:00 
Sacensību turpinājums BC, BCS, GR     plkst  16:15 

Svara kategorijas vīriešiem GR: 59, 66, 71, 75, 81, 85, 98, 130 kg (pārsvars 2 kg) 
Svara kategorijas vīriešiem BC: 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97, 125 kg (pārsvars 2 kg) 
Svara kategorijas sievietēm BCS: 48, 53, 55, 58, 60, 63, 69, 75 kg (pārsvars 1 kg) 

Sacensību galvenais tiesnesis: Jānis Rončs – UWW  I kat.  
Sacensības organizators: LCF un Salaspils pašvaldība 

2.2. Latvijas meistarsacīkstes junioriem (-ēm) (BC, BCS, GR). 
Sacensībās GR UN BC var piedalīties 1995.-1997. gadā dzimušie (1998. gadā 

dzimušie(ās) ar ārsta un vecāku atļaujām) 
Sacensībās BCS var piedalīties 1995. - 1999. gadā dzimušās  (2000. gadā dzimušās ar 

ārsta un vecāku atļaujām) 
Sacensības notiks 2015.gada 13. - 14. martā, Liepājā, Liepājas Olimpiskajā sporta centrā 
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(Brīvības iela 39). 

13. marts      Mandātu komisija BC, BCS, GR                 17:00 – 17:45 
Svēršanās sievietēm BCS                17:45 – 18:00 
Svēršanās vīriešiem BC       18:00 – 18:30 
Svēršanās vīriešiem GR   18:00 – 18.30 

14. marts Svēršanās sievietēm BCS - papildus             08.30 – 08.45 
  Sacensību sākums BC, BCS, GR            10:00 

Sacensību atklāšana                           16:00 
Sacensību turpinājums BC, BCS, GR     16:15 

Svara kategorijas junioriem GR un BC: 46-50, 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 kg (pārsvars 2 kg) 
Svara kategorijas juniorēm BCS: 40 – 44, 48, 51, 55, 59, 63, 67, 72 kg (pārsvars 1 kg) 

Sacensību galvenais tiesnesis: Valērijs Solncevs – UWW II kat.  
Sacensības organizators: LCF un Liepājas pašvaldība 

2.3. Latvijas meistarsacīkstes kadetiem (BC, BCS, GR). 
Sacensībās GR un BC var piedalīties 1998.-1999.gadā dzimušie cīkstoņi (2000.gadā 

dzimušie ar ārsta un vecāku atļaujām). 
Sacensībās BCS var piedalīties 1998.-2000.gadā dzimušās cīkstones (2001.gadā 

dzimušās ar ārsta un vecāku atļaujām). 
Sacensības notiks 2015. gada 11.-12.aprīlis Daugavpilī, Daugavpils kultūras un sporta pilī 
(Smilšu ielā 92) 
11.aprīlis  Mandātu komisija BC, BCS, GR                 17:00 – 17:45 

Svēršanās sievietēm BCS                17:45 – 18:00 
Svēršanās vīriešiem BC       18:00 – 18:30 
Svēršanās vīriešiem GR   18:00 – 18.30 

12.aprīlis Svēršanās sievietēm BCS - papildus             08.30 – 08.45 
  Sacensību sākums BC, BCS, GR            plkst. 10:00 

Sacensību atklāšana                           plkst. 16:00 
Sacensību turpinājums BC, BCS, GR     plkst  16:15 

Svara kategorijas kadetiem GR un BC: 39 – 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 kg (pārsvars 2 
kg) 
Svara kategorijas kadetēm BCS:  36 – 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 70 kg (pārsvars 1 
kg) 

Sacensību galvenais tiesnesis: – Valērijs Rahlins – Latvijas goda tiesnesis.  
Sacensības organizators: LCF un Daugavpils pašvaldība 

2.4. Latvijas meistarsacīkstes jauniešiem (tēm). 
Sacensībās var piedalīties 2000.-2002.gadā dzimušie(ās) cīkstoņi(nes) (2003.gadā 

dzimušie(ās) ar ārsta un vecāku atļaujām). 
Sacensības notiks 2015. gada 16.-17.oktobrī Bauskā, Sporta centrā “Mēmele” (Uzvaras iela 
10a) 
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16.oktobris  Mandātu komisija BC, BCS, GR                 17:00 – 17:45 
Svēršanās meitenēm BCS                17:45 - 18:00 
Svēršanās zēniem BC, GR       18:00 – 18.30 

17.oktobris  Svēršanās meitenēm BCS - papildus             08.30 – 08.45 
   Sacensību atklāšana    10:00 

Sacensību sākums BC, BCS, GR          10:15 

Svara kategorijas zēniem GR un BC: 29-32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 73-85kg 
Svara kategorijas meitenēm BCS:  28-30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 57-62kg 

Sacensību galvenais tiesnesis: Pāvels Jerohins -UWW III kat. 
Sacensības organizators: LCF un Bauskas pašvaldība 

3. SACENSĪBU NOTEIKUMI, TIESĀŠANA, DALĪBNIEKI UN VĒRTĒŠANA.      
3.1.Sacensības notiek pēc pastāvošajiem UWW noteikumiem.                             
3.2. Sacensībās piedalīties drīkst Latvijas Republikas pilsoņi un Latvijas Republikas pastāvīgie                          
iedzīvotāji.   
3.3. Sacensības tiesā - Latvijas Cīņas Federācijas Tiesnešu kolēģijas vadītāja norīkotais   
sacensību galvenais tiesnesis ar apstiprinātu tiesnešu komandu konkrētajās sacensībās. 
Galvenajam tiesnesim ir tiesības noņemt no tālākas sacensību tiesāšanas tiesnesi, kurš apzināti 
p i e l a i d i s r u p j u k ļ ū d u , k u r a s r e z u l t ā t s i e s p a i d o s a c e n s ī b u g a i t u .                                                            
Galvenajam tiesnesim ir tiesības izraidīt no cīņas zāles komandu pārstāvjus, kas rupji lamājas, 
kāpj uz cīņas paklāja, skrien pie tiesnešu galda, psiholoģiski ietekmē tiesnešu darbu, un pārtraukt 
sacensības līdz brīdim, kamēr tiek izpildītas galvenā tiesneša prasības. Ja tas notiek atkārtoti, 
LCF rakstiski ziņo komandas pārstāvja, tiesneša, darba vietai vai augstāk stāvošai organizācijai, 
kā arī ir tiesīga diskvalificēt komandu no tālākām sacensībām, kā arī piemērot soda sankcijas, 
kas ir apstiprinātas LCF prezidija sēdē.  
3.4. Uz finālcīņām uz atsevišķām cīņām sacensību galvenais tiesnesis var nozīmēt papildus 
apelācijas tiesnešu brigade strīdīgu jautājumu izskatīšanai.                                                     
3.5. Sacensības jauniešiem(tēm), junioriem(ēm) un pieaugušajiem(ām) individuālās. Dalībnieku 

skaits katrā svara kategorijā nav ierobežots. Sporta organizācija pieteikumā drīkst iekļaut 
sportistus, kuru trenēšanās stāžs nav mazāks par 2 gadiem. 

4. APBALVOŠANA
1., 2., 3. Vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām, diplomiem un piemiņas balvām.  

5 .PIETEIKUMI 
Komandas pieteikums (skat. Pielikumu Nr.1) ir jāiesniedz elektroniskā veidā obligāti 24 

stundas pirms svēršanās sākuma sacensību galvenajam sekretāram LCF: lat@fila-wrestling.com. 
Gala pieteikums iesniedzams sacensību sektretāram stundu pirms svēršanās.  

Latvijas čempionātos un Latvijas meistarsacīkstēs (BC, BCS, GR) sportisti(es) var 
piedalīties no juridiskām sporta organizācijām, kuras ir uzņemtas LCF un ir 
samaksājušas ikgadējo biedra naudu 200 EUR apmērā. 

mailto:lat@fila-wrestling.com
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Naudas līdzekļi tiek ieskaitīti  
Latvijas Cīņas Federācijas kontā: 

A/S Latvijas Unibanka 
Konts: LV62UNLA0001002700329 

Kods: UNLALV2X 

Komandas pieteikumu sacensībām apstiprina ar savu parakstu un zīmogu organizācijas 
vadītājs un komandas pārstāvis – treneris ar savu parakstu. Komandas pārstāvis nes 
atbildību par komandas rīcību sacensībās. Komanda, kura piedalās ar 4-10 dalībniekiem, 
jānodrošina vismaz 1 tiesnesis, vairāk par 10 dalībniekiem jānodrošina vismaz 2 tiesneši 
(pirms katrām sacensībām vienu nedēļu iepriekš komandas pārstāvim ir jāsazinās un 
jāsaskaņo ar sacensību galveno tiesnesi par komandas tiesneša iespēju tiesāt konrētas 
sacensības). Pieteikumā tiek norādīts tiesneša/u vārds un uzvārds. Ja komanda 
nenodrošina attiecīgo tiesnešu skaitu, komanda tiek sodīta ar 30 EUR  soda naudu par 
katru tiesnesi (neattiecas uz tām komandām, ar kuras ir saskaņojušas ar sacensību 
galveno tiesnesi) un soda nauda tiks piestādīta gada beigās. Sportistiem pie svēršanās ir 
jāuzrāda personu apliecinošs dokuments: pase, ja pases nav (tā vēl nav saņemta) jāuzrāda 
dzimšanas apliecība (oriģināls), klāt pievienojot personu apliecinošu dokumentu ar 
fotogrāfiju (skolēnu apliecību, sporta kluba u.c. apliecību). 

Latvijas Cīņas federācijas organizē, lai rīkotājiem sacensību laikā būtu pieejams 
televizors ar videokameru uz katra paklāja, kur izskatītu strīdīgos jautājumus. 

6. FINANSIĀLIE NOTEIKUMI  
Visus izdevumus, kas saistīti ar sacensību rīkošanu sedz Latvijas Cīņas Federācija. 

Komandu ceļa, naktsmītņu, ēdināšanas u.c. izdevumus sedz komandējošā organizācija. 
Sportista akreditācija notiek 1 stundu pirms svēršanās sākuma. Vienu dienu pirms sacensību 
sākuma jābūt samaksātai biedru gada maksai, vai uz akreditācijas brīdi uzrādīt maksājuma 
uzdevumu par naudas līdzekļu pārskaitīšanu Latvijas cīņas federācijas kontā. 

Tiesnešu ēdināšanu sedz sacensību organizējošā organizācija (līdz 20 cilvēkiem). 

7. ĪPAŠIE NOTEIKUMI 
7.1. Svaru kategorijā, kurā nosvērušies(ās) 6 cīkstoņi(nes), cīkstoņi (nes) izlozes kārtībā tiks 

sadalīti (as) 2 grupās pa trīs katrā. Grupās cīņas notiks pēc apļa sistēmas – katrs ar katru. 
1.vietu ieguvēji grupās cīnīsies savā starpā par 1. un 2. vietu. 2. vietu ieguvēji grupās iegūst 
3. vietu un saņem bronzas medaļu.  

7.2. Svaru kategorijā, kurā nosvērušies(ās) 7 cīkstoņi(nes), cīkstoņi (nes) izlozes kārtībā tiks 
sadalīti (as) 2 grupās – pirmajā 4 cilvēki un 3 otrajā. Grupās cīņas notiks pēc apļa sistēmas – 
katrs ar katru. 1.vietu ieguvēji grupās cīnīsies savā starpā par 1. un 2. vietu. 2. vietu ieguvēji 
grupās iegūst 3. vietu un saņem bronzas medaļu.  

7.3. Ja cīkstonis(e), kurš(a) iepriekšējā gadā ir bijis(usi) Latvijas izlases dalībnieks(ce) un 
piedalījies Eiropas vai Pasaules Čempionātos, nevar piedalīties 2015.gada Latvijas 
čempionātā vai meistarsacīkstēs junioriem(ēm) vai jauniešiem(tēm) attaisnojošu iemeslu dēļ 
(trauma vai slimība), organizācijai no kuras cīkstonis(e) startē, pirms attiecīgajām 
sacensībām ir rakstiski jāinformē LCF ar lūgumu sarīkot šim(ai) cīkstonim(ei) kontrolcīņas 
ar attiecīgās svaru kategorijas Latvijas čempionu pirms Eiropas vai Pasaules Čempionāta, 
uzrādot licencēta ārsta traumas vai slimības apliecinājumu. Vēstuli paraksta organizācijas 
vadītājs, treneris un cīkstonis(e). Par šo vēlmi un iespējamām kontrolcīņām LCF paziņo 
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attiecīgās svaru kategorijas cīkstoņiem(nēm) pirms attiecīgā 2015.gada Latvijas Čempionāta 
vai meistarsacīkšu svēršanās, ka attiecīgais sportists nevarēs startēt traumas vai slimības dēļ 
attiecīgajā svara kategorijā.  

     

Pielikums  Nr.1 (pieteikuma paraugs) 

Latvijas Cīņas Federācijas (komandas nosaukums) 
PIETEIKUMS 

2015. gada Latvijas Čempionātam Brīvajā cīņā (Grieķu – Romiešu cīņā) 

Rīgā, 2015. gada _________________ 

Organizācijas vadītājs:             (paraksts)    (paraksta atšifrējums)   Z.V. 

Treneris:                                    (paraksts)    (paraksta atšifrējums)    

Nr. 
P.K.

Vārds Uzvārds Dzimšanas dati: 
dd.mm.gggg

Svara 
kategorija

Trenera V. Uzvārds Ārsta 
Paraksts 

un 
zīmogs

1.

2.
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Komandas Pārstāvis:                 (paraksts)    (paraksta atšifrējums)    

Tiesnesis:                                   (paraksts)    (paraksta atšifrējums)    

Ārsts: :                                       (paraksts)    (paraksta atšifrējums)   Z.V. 

NB! Saskaņā ar Latvijas likumdošanu par personu datu aizsardzību pieteikumā 

kategoriski aizliegts uzrādīt dalībnieku personas kodu, pieteikumā jānorāda tikai personas 

dzimšanas datums. 


