
 

  

                                                                                                         APSTIPRINU:                        
Armands Zvirbulis  

LSCF prezidents  

2023.gada 3.janvāris 

(Labots) 

  

  

2023.GADA NOLIKUMS U13 LATVIJAS ČEMPIONĀTAM  GRIEĶU-

ROMIEŠU CĪŅĀ, BRĪVAJĀ CĪŅĀ UN BRĪVAJĀ CĪŅĀ SIEVIETĒM    

  

1. MĒRĶIS  

Noskaidrot spēcīgākos(kās) cīkstoņus(nes), komandas un labākos trenerus.  

  

VADĪBA  

Sacensības organizē LSCF sadarbībā ar Cēsu novada  pašvaldību.  

Sacensību galvenais tiesnesis Jānis Roņčs (UWW goda tiesnesis), sacensību sekretārs Jānis 

Indārs (UWW goda tiesnesis).   

  

VIETA UN LAIKS  

3.1. Sacensības notiks 2023. gada. 3.- 4. februārī, Cēsīs, Cēsu OC, Piebalgas ielā  18  .  

3.2. Dalībnieku svēršanās notiks 2023.gada 4. februārī sacensību norises vietā no pl. 09.30 līdz 

            pl. 10.30, sacensību sākums pl. 11.30.   

3.3. Dalībnieku izloze pēc svēršanās notiks izmantojot UWW sacensību vadības sistēmu “Auto                                           

       Draw”- automātiskajā režīmā. 

3.4. Komandu pārstāvju un tiesnešu sanāksme notiks 4. februārī pl. 10.30 sacensību vietā.  

  

DALĪBNIEKI  

4.1. Sacensībās var piedalīties LR pilsoņi (nes) un patstāvīgie iedzīvotāji(as), Ukrainas pilsoņi 

un pilsones uzrādot Latvijā saņemtu bēgļa statusu vai uzturēšanās atļauju).  

4.2. Sacensībās brīvajā cīņā (BC) un grieķu – romiešu cīņā (GRC)  var piedalīties 2010., 2011. 

gadā dzimušie cīkstoņi, 2012. gadā dzimušie tikai  ar vecāku un ārsta atļauju, kas jāuzrāda 

tiesnesim, kas atbildīgs par svēršanos.   

4.3. Sacensībās brīvajā cīņā sievietēm (BCS) var piedalīties 2010., 2011., gadā dzimušās 

cīkstones, 2012. gadā dzimušās tikai ar vecāku un ārsta atļauju, kas jāuzrāda tiesnesim, kas 

atbildīgs par svēršanos.  

4.4. Svaru kategorijas GRC:30-33kg, 36 kg,39kg,43 kg,47kg, 52 kg, 57 kg, 65 kg,75 kg,+75kg.   

4.5. Svaru kategorijas BC:30-33kg, 36 kg, 39 kg, 43 kg, 47kg, 52kg, 57kg, 65 kg, 75 kg,+75kg. 

4.6. Svaru kategorijas BCS: 30-33 kg, 36 kg, 39 kg, 43 kg, 47 kg, 51 kg, 55 kg,+55kg.  

4.7. Svēršanās  laikā sportistam jāuzrāda derīgs personas apliecinošs dokuments - pase vai ID  

karte, individuāli startējošiem sportistiem arī ārsta atļauja.  

4.8. Svara kategoriju drīkst mainīt līdz 8:30 4.02.2023 paziņojot par to sekretāram. 

  



 

  

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, skat. 1.tabulu.  

  

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. Komandu vērtējumā katrā svaru kategorijā reitinga punktu sadalījums paliks bez nobīdes. 

       Piem.: 

       1. vieta Ādažu  BJSS 25 punkti 

       2. vieta Ādažu  BJSS ----------- 

       3. vieta Bauskas NBJSS 15 punkti 

       3. vieta  Jelgavas NSC 15 punkti         

5.4. 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.  

5.5. Treneru vērtējumā katrā svara kategorijā trenerim skaita visu viņa audzēkņu rezultātus, kuri ir 

       ierindojušies no 1. līdz 3.vietai. Ja vairākiem treneriem ir vienāds punktu skaits, augstāka    

       vieta  trenerim, kuram: 1) vairāk pirmo vietu, 2) vairāk otro vietu, 3) vairāk trešo vietu u.t.t.  

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.     

  

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 e-pastu.  

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 

lat@uww.org  

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.  

  



 

  

PIETEIKUMI  

8.1. Komandas iepriekšējos pieteikumus nosūtot uz e-pastu lat@uww.org . pblcck@gmail.com 

līdz 

       2023.gada 30.janvārim pl.21:00 Word vai Excel formātā bez parakstiem saskaņā ar 2. tabulā 

norādīto  paraugu:               

8.2. Svara kategoriju drīkst mainīt līdz 8:30 4.02.2023 paziņojot par to sekretāram. 

Nr.

p/k  
Vārds  Uzvārds  

Dzimšanas  

dati  

Svaru kat. 

(kg)  

BC, GRC,  

BCS  Trenera vārds, 

uzvārds  

Ārsta  

paraksts  

   2010  33  BC      

   2011 36 GRC   

   2012 50 BCS   

 

Cīņas sporta organizācijas vadītājs : 

Komandas pārstāvis :  

Komandas tiesnesis:  

 

8.3. Gala pieteikums ar ārsta un komandējošās organizācijas vadītāja parakstiem jāiesniedz 

pirms svēršanās sacensību galvenajam tiesnesim.  

8.4. 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.   

 

        IZMITINĀŠANA  

Izmitināšanas iespējas Cēsu novadā:  

Viesnīca Katrīna, Mazā Katrīnas iela 8, Cēsis, Cēsu pilsēta, LV 4101 Tālr.: 20078000 

Viesnīca Gustavs, Lielā Katrīnas iela 28, Cēsis, Cēsu pilsēta, LV4101 Tālr.: 26017771 

Hotel Melturi, Melturi, Drabešu pagasts, LV-4139 Tālr.: 29267224 

Hotel Tigra,Veidenbauma iela 2, Priekuļi, Cēsis, LV-4126  Tālr.: 25414499 

Hostel Priekuļi, Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, LV-4126 Tālr.: 29420308 

Hotel Bille, Billīte, Bille, Drabešu pagasts, LV-4139 Tālr.: 29221082 

 

  
 


