
BEACH GAMES LIEPAJA 2022
PLUDMALES CĪŅA

NOLIKUMS

1. MĒRĶIS
1.1. Popularizēt pludmales cīņu Liepājā un Latvijā.  
1.2. Veicināt sabiedrības aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.

2. VADĪBA
Sacensības organizē biedrība “CĪŅAS SPORTA KLUBS LIEPĀJA’’ sadarbībā ar Liepājas 
pilsētas Domes Sporta pārvaldi.

3. VIETA UN LAIKS
3.1.  Sacensības notiks 2022. gada 16. jūlijā Liepājas pludmalē pie Kūrmājas prospekta 
izejas. 
3.2.  Dalībnieku svēršanās un izloze notiks sacensību vietā 2022. gada 16. jūlijā plkst. 
9:00 – 10:00.
3.3.  Komandu pārstāvju un tiesnešu sanāksme notiks sacensību vietā pēc svēršanās. 
3.4.  Sacensību sākums plkst. 11.00.

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
2004. gadā dzimuši un vecāki cīkstoņi šādās svaru kategorijās: 

līdz 60 kg, 70 kg, 80 kg, 90 kg, 90+ kg. (pārsvars 2 kg)
2005.-2007. gadā dzimuši cīkstoņi šādas svaru kategorijās:

līdz 50 kg, 60 kg, 70 kg, 80 kg, 80+ kg. (pārsvars 1 kg)
2008.-2009. gadā dzimuši cīkstoņi šādās svaru kategorijās:

līdz 40 kg, 45 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg, 65+ kg.   
2010.-2012. gadā dzimuši cīkstoņi šādās svara kategorijās:

līdz 25kg, 30 kg, 35 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg, 55 kg, 55+ kg.

5. NOTEIKUMI

5.1. Sacensības notiek saskaņā ar UWW starptautiskajiem pludmales cīņas 
noteikumiem. 
5.2. Sacensības notiek, ievērojot LSCF izstrādātu sanitārā protokola noteikumus un 
valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus covid-19 infekcijas ierobežošanai.
5.3. Pieaugušo vecuma grupā tiek noteikta “ABSOLŪTĀ” svaru kategorija, kurā par  
absolūto čempiona titulu varēs cīnīties visu pieaugušo kategoriju godalgoto vietu ieguvēji.
5.4. Sacensībās var piedalīties ikviens dalībnieks, kas iesniedzis pieteikumu saskaņā ar 
nolikumu. 
5.5. Pirms svēršanās sportistam jāuzrāda derīgs personas apliecinošs dokuments-pase 
vai ID karte.
5.6. Pirms svēršanās sākuma sacensību dalībnieks var mainīt svara kategoriju par to 
informējot sacensību galveno sekretāru.
5.7. Sacensību forma: šorti bez kabatām, pieguļoši šorti (nav pieļaujamas pieguļošas 
peldbikses). 
5.8. Par sportistu veselību un drošību atbild paši dalībnieki vai komandas pārstāvis.

6. APBALVOŠANA
Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji visās vecuma grupās, katrā svara kategorijā. Tiek 
apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji absolūtajā svaru kategorijā.



7. FINANSIĀLIE NOTEIKUMI

7.1. Organizatori sedz izdevumus, kas saistīti ar sacensību rīkošanu. 
7.2. Dalībnieku ceļa, izmitināšanas, ēdināšanas un citus izdevumus sedz komandējošā 
organizācija.
7.3. Dalības maksa pieaugušajiem (2004. dz.g. un vecākiem) 10.00 EUR (desmit eiro), 
pārējiem sacensību dalībniekiem (2005.dz.g. un jaunākiem)  dalības maksa 5.00 EUR (5 
eiro).
7.4. Dalības maksu iespējams veikt skaidrā naudā sacensību dienā vai ar pārskaitījumu 
- maksājuma mērķī komandām jānorāda KOMANDAS NOSAUKUMS, DALĪBAS MAKSA, 
individuāli startējošiem sportistiem jānorāda VĀRDS UZVĀRDS, DALĪBAS MAKSA.
7.5. Rekvizīti: CĪŅAS SPORTA KLUBS LIEPĀJA, Reģ.,Nr.: 40008308490, Swedbank, 
Konts: LV74HABA0551051472026
  
8. PIETEIKUMI
8.1. Komandu pieteikumus jānosūta sacensību orgkomitejai uz e-pastu 
cskliepaja@inbox.lv līdz 2022. gada 15. jūlija plkst. 17:00.
8.2.  Komandas pieteikumus ar parakstiem jāiesniedz sacensību galvenajam 
sekretāram pirms svēršanās.

Pieteikums BEACH GAMES LIEPAJA 2022
                  (komandas nosaukums                        

Nr. p.k. Vārds Uzvārds Dzimšanas gads Svaru kategorija

Organizācijas vadītājs:   ____________________________

Organizācijas pārstāvis: ____________________________

Ārsts:                             ____________________________

mailto:cskliepaja@inbox.lv

