
APSTIPRINU: 

Latvijas Sporta Cīņas federācijas 

Prezidents Armands Zvirbulis 

 

25. Starptautiskais turnīrs brīvajā cīņā U15 “V.Freidenfelda kluba kausa izcīņa” 

NOLIKUMS 

 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

1.1. Brīvās cīņas popularizācija Latvijas jauniešu vidū.  

2.1 Noskaidrot talantīgākos jaunos cīkstoņus un spēcīgākos cīņas sporta klubus, kā arī dot iespēju 

Latvijas jaunajiem cīkstoņiem mēroties spēkiem ar starptautiskā līmeņa cīkstoņiem no citām valstīm 

Latvijā. 

2. SACENSĪBU VADĪBA 

2.1. Sacensības organizē Latvijas Sporta Cīņas federācija (turpmāk – LSCF) sadarbībā ar biedrību V. 

Freidenfelda Latvijas brīvās cīņas sporta klubs-internāts. 

2.2. Sacensību galvenais tiesnesis – norīko Starptautiska Cīņas federācija (turpmāk – UWW). 

2.3. Sacensību galvenais sekretārs – Jānis Indārs (nacionāla kategorija). 

2.4. Atbildīgā persona par sacensību organizēšanu un epidemioloģisko prasību ievērošanu – Armands 

Zvirbulis (t. 28332324). 

3. VIETA UN LAIKS 

2.1. Sacensības notiks Rīgā, 2023. gada 13-15. maijā, Rimi Olimpiskajā centra, Rīgā, Grostonas ielā 6B. 

2.2. Sacensību programma: 

13.05.2023 

Līdz 17:00 Delegāciju ierašanas 

Līdz 17:00 Akreditācija 

18:00-18:30 Izloze - FS 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 85 kg 

14.05.2023 

9:00-9:30 

Medicīnas pārbaude un svēršanas 

BC 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 kg 

Svara pielaide +1 kg 

11:00-16:00 
Kvalifikācijas un gandarījuma kārtas                                               

BC 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 kg 

16:00-17:00 Pusdienas 

17:00-17:30 Atklāšanas ceremonija 

17:30-19:00 
Fināli un cīņas par 3.vietu                                                                

BC 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 85 kg 

19:00-19:30 Apbalvošanas ceremonija 

15.05.2023 Līdz 12:00 Delegāciju izbraukšana 

 

 



4. DALĪBNIEKI 

4.1. Sacensībās piedalās 2008.-2010. gadā dzimušie cīkstoņi.  

4.2. Dalībniekiem jābūt derīgai UWW licencei. 

5. SACENSĪBU NOTEIKUMI 

5.1. Sacensības notiek pēc UWW noteikumiem. 

5.2. Sacensības atļauts tiesāt tikai UWW kategorijas tiesnešiem. 

5.3. Sacensības individuālās-komandu. Uzvarētāju cīņas organizācija izcīna kausu saskaņā ar UWW 

noteikumiem. Katrā svara kategorijā vērtē komandas vienu labāko dalībnieku. Uzvar cīņas klubs, kurš 

savācis lielāko punktu skaitu. 

6. APBALVOŠANA 

6.1. 1., 2., 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem. Komandu vērtējumā trīs labākās 

komandas saņem kausu. 

7. PIETEIKUMI 

7.1.Iepriekšējā pieteikšanās līdz 2023. gada 1. aprīlim elektroniski pa e-pastu: lat@uww.org, saskaņa ar 

noradīto paraugu: 

Organizācijas nosaukums. 

Nr. p/k  Vārds  Uzvārds  
Dzimšanas  

gads  

Svara 

kategorija 

(kg)  

Trenera vārds, 

uzvārds  

UWW 

licences 

numurs 

Ārsta 

paraksts  

1           

2           

3           

Organizācijas vadītājas: (paraksts) /vārds, uzvārds/ 

Komandas pārstāvis: (paraksts) /vārds, uzvārds/ 

7.2. Vārdiskie pieteikumi ir jāiesniedz līdz 2023. gada 5. maijam pa e-pastu: lat@uww.org. 

7.3. Gala pieteikums ar ārsta un komandējošās organizācijas vadītāja parakstiem jāiesniedz ne vēlāk līdz 

2023. gada 13. maijam plkst. 15.00. 

8. FINANSIĀLIE NOTEIKUMI 

8.1. Sacensību organizatori sedz visus izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu un sportistu 

apbalvošanu.  

8.2. Pārējie izdevumi tiek segti uz komandējošās organizācijas rēķina.  

8.3. Dalība sacensības ir bezmaksas. 

9. MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS  

9.1. LSCF nodrošina medicīnas personāla klātbūtni sacensību laikā.  

9.2. Par nepilngadīgo sacensību dalībnieku veselības stāvokli un sagatavotību līmeni konkrētajām 

sacensībām ir atbildīgi dalībnieku likumiskie pārstāvji vai dalībnieku pieteikusī organizācija, kura to 

apliecina, piesakoties sacensībām.  

mailto:lat@uww.org
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10. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 

10.1.Saskaņā ar fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 

organizatori informē, ka pasākums tiks fotografēts un filmēts, personas dati, kas iesniegti  reģistrācijā 

tiks izmantoti rezultātu noteikšanai un apbalvošanai. 

10.2.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. 

11. COVID-19 IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PASĀKUMI 

11.1.Sacensību organizatoriem, dalībniekiem, treneriem un citām personām, kas atrodas sacensību norises 

vietā, ir jāievēro valstī spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi "Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai". 

12. IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ 

12.1. LSCF ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. 

 

 


