
          

 

NOLIKUMS 

Starptautiskajam turnīram grieķu-romiešu cīņā „Rēzekne 2022”  

 
1. Mērķi un uzdevumi 

- popularizēt grieķu-romiešu cīņu skolēnu vidū, 

- paaugstināt sportistu meistarību, 

- stiprināt un paplašināt draudzības saites starp sportistiem. 

2. Norises laiks un vieta 

- sacensības notiks 2022. gada 18.-19. novembrī Rēzeknē, 18. novembra ielā 39; 

- iebraukšana un sportistu reģistrācija 18. novembrī; 

- sportistu svēršanās 18. novembrī plkst. 17.00; 19. novembrī plkst. 9.00-9.30; 

- sacensību sākums 19. novembrī plkst. 11.00; 

- aizbraukšana 19. novembrī.  

3. Sacensību vadība 

- sacensības organizē un vada Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvalde sadarbībā ar 

Rēzeknes bērnu – jaunatnes sporta skolu; 

- par tiešo sacensību organizēšanu atbild Rēzeknes BJSS treneri un tiesnešu kolēģija. 

4. Sacensību dalībnieki 

Sacensības notiks sekojošās vecuma grupās un svara kategorijās: 

Kadeti: 2005.-2006.g.dz. - svara kat.: 71; 80 kg (+2 kg); 

Jaunieši: 2007.-2008.g.dz. - svara kat.: 57; 62; 68; 92 kg (+2 kg); 

2009.-2010.g.dz. - svara kat.: 36; 39; 42; 48; 60; 75; 105 kg; 

2011.-2012.g.dz. - svara kat.: 28; 32; 38; 53; 74 kg; 

2013.-2014.g.dz. - svara kat.: 26; 30; 39; 47 kg. 

Uzaicinātas komandas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Beļģija, Dānija, Norvēģijas, Polijas, Somijas. 

5. Sacensību norises kārtība 

Starptautiskais turnīrs notiks pēc spēkā esošajiem Starptautiskās Cīņas federācijas noteikumiem, 

sacensībām individuāls raksturs. 

6. Uzņemšanas noteikumi un finansiālie izdevumi 

- Sacensību organizators sedz ar sacensību organizēšanu saistītos izdevumus (sporta zāle, tiesnešu darba 

apmaksa, ārsta pakalpojumi, apbalvošanas izdevumi) un izdevumus, kas saistīti ar ārzemju sportistu 

izmitināšanu. 

- Komandējošās organizācijas sedz visus izdevumus (ēdināšana, viesnīca, ceļš), kas saistīti ar dalībnieku 

piedalīšanos sacensībās. 

- Katrai organizācijai jānodrošina viens tiesnesis. 

7. Apbalvošana 

Uzvarētāji tiks apbalvoti ar kausiem, medaļām un diplomiem, 2.-3. vietu ieguvēji - ar medaļām un 

diplomiem. Sacensību organizētāji patur tiesības mainīt vai papildināt balvu fondu. 

8. Pieteikumi 

Noteiktā kārtībā noformēti pieteikumi jāiesniedz mandātu komisijai iebraukšanas dienā. Šis nolikums 

uzskatāms par oficiālu uzaicinājumu uz sacensībām. 

Komandu piedalīšanās iepriekšējā apstiprināšana līdz 2022. gada 11. novembrim. 

tālr.: +371 64622092, +371 26689392; e-pasts: sports@rezekne.lv 

9. Papildus noteikumi 

Pasākuma organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti 

vienīgi pasākuma vajadzībām. Publicitātes nolūkos Rēzeknes pilsētas pasākumā pieļaujama fotografēšana 

un  filmēšana. 

Pasākumā aizliegts piedalīties ar augšējo elpceļu infekcijas slimību simptomiem  (paaugstināta ķermeņa 

temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana u.c.). Covid-19 izplatības ierobežošanai jāievēro 

valstī  noteiktās drošības prasības. 
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