APSTIPRINU:

Armands Zvirbulis
LSCF prezidents
2022. gada 10. martā
2022.GADA NOLIKUMS U15 LATVIJAS ČEMPIONĀTAM
GRIEĶU-ROMIEŠU CĪŅĀ, BRĪVAJĀ CĪŅĀ UN BRĪVAJĀ CĪŅĀ SIEVIETĒM
1. MĒRĶIS
Noskaidrot spēcīgākos(kās) cīkstoņus(nes), komandas un labākos trenerus.
2. VADĪBA
Sacensības organizē LSCF sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas pašvaldību. Sacensību galvenais
tiesnesis Jānis Rončs (UWW PM kategorija), sacensību sekretārs Aivars Naglis (Nacionālā
kategorija).
3. VIETA UN LAIKS
3.1. Sacensības notiks 2022. gada. 18.-19. martā, Rēzeknē, Stacija iela 30b.
3.2. Dalībnieku svēršanās notiks 2022. gada 19. martā sacensību norises vietā no pl. 8.30 līdz
pl. 9.00, sacensību sākums pl. 11.00.
3.3. Dalībnieku izloze pēc svēršanās notiks izmantojot sacensību vadības sistēmu “Arēna”automātiskajā režīmā.
3.4. Komandu pārstāvju un tiesnešu sanāksme notiks 19. martā pl. 10.00 sacensību vietā.
4. DALĪBNIEKI
4.1. Sacensībās var piedalīties LR pilsoņi (nes) un patstāvīgie iedzīvotāji (as).
4.2. Sacensībās brīvajā (BC) un grieķu – romiešu (GRC) cīņā var piedalīties 2007., 2008. gadā
dzimušie cīkstoņi, 2009. gadā dzimušie tikai ar vecāku un ārsta atļauju, kas jāuzrāda
tiesnesim, kas atbildīgs par svēršanos.
4.3. Sacensībās brīvajā cīņā sievietēm (BCS) var piedalīties 2007., 2008., gadā dzimušās
cīkstones, 2009., 2010. gadā dzimušās tikai ar vecāku un ārsta atļauju, kas jāuzrāda
tiesnesim, kas atbildīgs par svēršanos.
4.4. Svaru kategorijas GRC: 34 -38 kg, 41 kg, 44 kg, 48 kg, 52 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg, 75 kg,
85 kg, +85 kg.
4.5. Svaru kategorijas BC: 34 -38 kg, 41 kg, 44 kg, 48 kg, 52 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg, 75 kg,
85kg, +85 kg.
4.6. Svaru kategorijas BCS: 29-33 kg, 36 kg, 39 kg, 42 kg, 46 kg, 50 kg, 54 kg, 58 kg, 62 kg,
66 kg, +66 kg.
4.7. Svēršanās laikā sportistam jāuzrāda derīgs personas apliecinošs dokuments - pase vai ID
karte, individuāli startējošiem sportistiem arī ārsta atļauja.
4.8. Kategoriju drīkst mainīt stundu pirms svēršanās par to paziņojot sacensību sekretāram

5. NOTEIKUMI
5.1. Sacensības notiek saskaņā ar UWW starptautiskajiem cīņas noteikumiem.
5.2. Komandu vērtējumā katrā svaru kategorijā komandai skaita vienu labāko rezultātu
sportistam, kurš ir ierindojies no 1.līdz 10.vietai.
1.vieta

25 punkti

4.vieta

12 punkti

7.vieta

8 punkti

2.vieta

20 punkti

5.vieta

10 punkti

8.vieta

6 punkti

3.vieta

15 punkti

6.vieta

9 punkti

9.vieta

4 punkti

10.vieta

2 punkti

5.3. Ja vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, augstāka vieta komandai, kurai:
1) vairāk pirmo vietu, 2) vairāk otro vietu, 3) vairāk trešo vietu u.t.t.
5.4. Treneru vērtējumā katrā svara kategorijā trenerim skaita visu viņa audzēkņu rezultātus,
kuri ir ierindojušies no 1.līdz 10.vietai.
5.5. Katra komandas nodrošina vismaz vienu sacensību tiesnesi.
6. APBALVOŠANA
Individuālajā vērtējumā pirmo trīs vai četru vietu ieguvēji (atkarībā no dalībnieku skaita svaru
kategorijā) tiks apbalvoti ar medaļām. Komandu un treneru vērtējumā pirmo trīs vietu ieguvēji
tiks apbalvoti ar kausiem.
7. FINANSIĀLIE NOTEIKUMI
7.1. LSCF sedz izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu.
7.2. Dalībnieku ceļa, ēdināšanas, izmitināšanas un citus izdevumus sedz komandējošā
organizācija.
7.3. Dalības maksa - EUR 10 (desmit eiro) par vienu sportistu. Saskaņā ar svēršanās
protokoliem
LSCF pēc sacensībām izrakstīs rēķinu un nosūtīs to uz komandējošās organizācijas epastu.
7.4. Dalības maksa sportistam, kas nav LSCF biedrs – EUR 20 (divdesmit eiro), kas jāieskaita
uz LSCF bankas norēķinu kontā Swedbank Konta Nr. LV76HABA0551043831688 līdz
svēršanās sākumam.
7.5. Komandējošā organizācija pieteikumā norāda savus rekvizītus vai iesniedz tos LCSF
ģenerālsekretāram Aivaram Matulim personīgi.
7.6. Sacensību organizators nodrošina pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu sacensību
laikā un nenes atbildību par pārējiem ārstēšanās izdevumiem.
7.7. Sacensību organizators nodrošina sanitārā protokola ievērošanu sacensību vietā.
8. PIETEIKUMI
8.1. Komandu iepriekšējos pieteikumi nosūta uz e-pastu trenerisaivars@inbox.lv līdz 18.
martam Word vai Excel formātā bez parakstiem saskaņā ar norādīto paraugu:

Uzvārds

Dzimšanas
dati

Svaru kat.
(kg)

BC,
GRC,
BCS

Nr. p/k

Vārds

1

Edgars

Spuriņš

2000

75

BC

2

Māris

Štāls

2001

44

GRC

3

Ramina

Mamedova

2003

48

BCS

Trenera vārds,
uzvārds

Ārsta
paraksts

Ivars Drupa
Viktors
Livdāns
Ludmila
Kopilova

8.2. Gala pieteikums ar ārsta un komandējošās organizācijas vadītāja parakstiem jāiesniedz
pirms svēršanās sacensību galvenajam tiesnesim.
8.3. Personas datu apstrādes pārzinis ir biedrība “Latvijas Sporta Cīņas federācija”. Tiesiskais
pamats personu datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim normatīvajos aktos
noteikto pienākumu veikšanai. Personas datu apstrādes mērķis ir biedrības “Latvijas Sporta
Cīņas federācija” sacensību organizācijas un sporta darba nodrošināšana. Jūsu personas
datus saņems biedrības “Latvijas Sporta Cīņas federācija” darbinieki vai
līgumorganizācijas, tiešo darba pienākumu veikšanai. Personas dati tiks glabāti saskaņā ar
normatīvajos aktos noteikto termiņu.
9.

DROŠĪBA
Visiem dalībniekiem ir jāievēro 2021. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumus Nr.
662 “Epidemioloģiskas drošības pasākumi Covid-19 ierobežošanai” un LSCF sacensību drošības protokolu Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai.
Atbildīga persona par epidemioloģisko drošību – Armands Zvirbulis (t. 28332324)

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

