“Olaines kauss brīvajā cīņā 2020”
NOLIKUMS

1.MĒRĶIS
• Popularizēt Brīvās cīņas sporta veidu Olaines novadā un Latvijā;
• Noskaidrot Olaines novada specīgākos cīkstoņus;
• Veicināt sadarbību un sadraudzību starp cīņas sporta skolām un sporta klubiem;
• Veicināt veselīgu un aktīvu dzīves veidu bērnu un jauniešu vidū;
2.VADĪBA
Sacensības organizē Biedrība “Lauras Skujiņas cīņas sporta klubs” sadarbībā ar Olaines
pašvaldības iestādi “Olaines Sporta centrs”.
Sacensību galvenais tiesnesis – Laura Skujiņa (tel. +37126701427, e-pasts
laura.skujina@inbox.lv).
3.LAIKS UN VIETA
Sacensības notiks 2020.gada 31.oktobrī Jaunolaines Sporta namā, Meža ielā 2B,
Jaunolainē.
Dalībnieku svēršanās: 31. oktobrī no plkst. 9.15 – 10.00
Sacensību atklāšana: 31. oktobrī plkst. 10.30
Sacensību sākums: 31. oktobrī plkst. 11.00
4.DALĪBNIEKI UN SVARA KATEGORIJAS
Brīvā cīņa:
2008. – 2009. dz.g. – 38; 48 kg
2010. – 2011. dz.g. – 29 ; 32; 38; 45; 62 kg
2012. – 2013. dz.g. – 31; 34 kg
Brīvā cīņa sievietēm:
2006. – 2007. dz.g. – 46; 58 kg
2008. – 2009. dz.g. – 35; 50 kg
2010. – 2011. dz.g. – 30; 38; 40 kg
2012. – 2013. dz.g. – 41 kg

6.NOTEIKUMI
• Sacensības notiek pēc starptautiski atzītiem UWW noteikumiem.
• Sacensību dalībniekiem pie svēršanās ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase,
skolēnu apliecību, sporta kluba u.c. apliecību, kurā ir fotogrāfija).
• Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību sacensībām apliecina ar ārstniecības
personas parakstu pieteikumā vai ar medicīnas iestādes ārstniecības personas izziņu.
• Piesakot dalībnieku sacensībām, par atbilstošu fizisko, tehnisko un psiholoģisko
sagatavotības līmeni, atbildību uzņemas dalībnieka treneris.
7.APBALVOŠANA
1. vietas ieguvēji katrā svara kategorijā tiek apbalvoti ar kausu, medaļu, diplomu un
balvām, 2. un 3. vietu ieguvēji katrā svara kategorijā tiek apbalvoti ar diplomiem, medaļām un
balvām.
8. FINANSĒŠANAS NOTEIKUMI
• Visus izdevumus, kuri saistīti ar sacensību organizēšanu sedz sacensību organizētāji.
Izdevumus, kuri saistīti ar sportistu izmitināšanu un ēdināšanu sedz komandējošās
organizācijas.
• Sacensību dalības maksa 5.00 EUR.
9.PIETEIKUMI
Iepriekšēja pieteikšanās līdz 2020. gada 26. oktobrim plkst. 18.00, elektroniski nosūtot
komandas pieteikumu uz e-pastu: laura.skujina@inbox.lv. Pieteikuma oriģināli jāiesniedz
sacensību galvenajam skretāram pirms svēršanās.
Pieteikums jāiesniedz pēc šādas formas:
Nr.
Dzimšanas
Svara
p.k.
Vārds, Uzvārds
gads
kategorija

Trenera
V.Uzvārds

Ārsta
atļauja

1.
NB. Sakarā ar COVID-19 valstī noteiktajiem ierobežojumiem, lai nepārsniegtu atļauto
cilvēku skaitu sacensību norises vietā, sporta namā tiks ielaisti tikai oficiālajā sacensību
pieteikumā pieteiktie sacensību dalībnieki un treneri, kā arī personas, kuras saņēmušas speciālos
sacensību ielūgumus.

UZ TIKŠANOS JAUNOLAINĒ!!!

