2021. GADA LATVIJAS MEISTARSACĪKSTES GRIEĶU-ROMIEŠU, BRĪVAJĀ CĪŅĀ UN
BRĪVAJĀ CĪŅĀ SIEVIETĒM KADETU VECUMA GRUPĀ
NOLIKUMS
1. MĒRĶIS
Noskaidrot spēcīgākos(kās) cīkstoņus(nes), komandas un labākos trenerus.
2. VADĪBA
Sacensības organizē LCSF sadarbībā ar Liepājas Komplekso sporta skolu, sacensību galvenais
tiesnesis Jānis Rērihs UWW III kategorija.
3. VIETA UN LAIKS
3.1. Sacensības notiks Liepājas Olimpiskā centra arēnā, Brīvības ielā 39, 2021.gada 9.oktobrī,
sākums 11.00.
3.2. Dalībnieku izloze notiks Liepājas Olimpiskajā centrā, 201.zālē, 2021.gada 8.oktobrī 19.00.
Komandu pārstāvji, kuri nevar ierasties uz izlozi par to informē sacensību galveno tiesnesi.
3.3. Dalībnieku svēršanās notiks Liepājas Olimpiskajā centrā, 201.zālē, 2021.gada 9.oktobrī no
9.00 līdz 9.30.
3.4. Komandu pārstāvju un tiesnešu sanāksme notiks 9. oktobrī 10:30 sacensību vietā.
4. DALĪBNIEKI
Sacensībās var piedalīties 2004.-2007. gadā dzimušie cīkstoņi(nes) sekojošās svaru kategorijās
(2006., 2007.g.dz. drīkst piedalīties ar vecāku un ārsta atļauju):
4.1. Grieķu romiešu cīņā (GR) 45kg, 48kg, 51kg, 55kg, 60kg, 65kg, 71kg, 80kg, 92kg, 110kg.
4.2. Brīvajā cīņā (FS) 45kg, 48kg, 51kg, 55kg, 60kg, 65kg, 71kg, 80kg, 92kg, 110kg.
4.3. Sieviešu cīņā (WW) 40kg, 43kg, 46kg, 49kg, 53kg, 57kg, 61kg, 65kg, 69kg, 73kg.
5. NOTEIKUMI
5.1. Sacensības notiek saskaņā ar UWW starptautiskajiem cīņas noteikumiem (izņemot
komandu un treneru vērtējumu).
5.2. Komandu vērtējumā katrā svaru kategorijā komandai skaita pēc iegūto medaļu skaita un to
vērtības, vērtējot pirmo sešu vietu ieguvējus.
5.3. 1. vieta – 10 punkti; 2. vieta – 8 punkti; 3. vieta – 6 punkti; 4. vieta – 4 punkti; 5. vieta – 2
punkti; 6. vieta – 1 punkts.
5.4. Komandām, kuras kādā no cīņas veidiem pieteikušas no 5 līdz 10 dalībniekus- jānodrošina
vismaz viens tiesnesis, 11 un vairāk dalībniekus-vismaz divi tiesneši.

5.5. Sacensībās var piedalīties LR pilsoņi(nes) un patstāvīgie iedzīvotāji.
5.6. Pirms svēršanās sportistam jāuzrāda derīgs personas apliecinošs dokuments-pase vai ID
karte, 2006.gadā dzimušajiem(jām) sportistiem(tēm) ārsta un vecāku atļauja piedalīties
sacensībās.
6. APBALVOŠANA
Apbalvo pirmo trīs vietu ieguvēju sportistus(es) individuālajā vērtējumā, pirmo trīs vietu
ieguvējus komandu vērtējumā, un pirmo trīs vietu ieguvējus treneru kopvērtējumā.
7. FINANSIĀLIE NOTEIKUMI
7.1. LCSF sedz izdevumus, kas saistīti ar sacensību rīkošanu.
7.2. Dalībnieku ceļa, ēdināšanas, izmitināšanas un citus izdevumus sedz komandējošā
organizācija.
7.3. Dalības maksa vienam dalībniekam – 10 EUR (desmit eiro). LSCF izrakstīs rēķinu
komandējošajai organizācijai pēc sacensībām par reāli startējušo dalībnieku skaitu.
7.4. Sacensību organizators nodrošina pirmo medicīnisko palīdzību sacensību laikā. Pārējos
ārstēšanās izdevumus sedz sportista komandējošā organizācija, pats sportists vai cita
organizācija.
7.5. Sacensību organizators nodrošina sanitārā protokola ievērošanu.
7.6. Sacensības organizē Liepājas Kompleksā spota skola un nodrošina sacensību tiesnešu
ēdināšanu un kafijas pauzes.
8. PIETEIKUMI
8.1. Komandu pieteikumus 24h pirms izlozes saskaņā ar norādīto paraugu (Word vai Excel
formātā bez parakstiem) jānosūta uz e-pastu: janis_rerihs@inbox.lv

Pieteikums 2021.gada Latvijas čempionātam kadetiem.
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8.2. Komandu pieteikumus ar parakstiem jāiesniedz 30 minūtes pirms svēršanās sacensību
sekretāram.
10. LPPI “Liepājas Kompleksā sporta skola” nodrošina Liepājas Olimpiskā centra arēnas īres
apmaksu un uzaicināto tiesnešu ēdināšanu.
11. Čempionāts tiks organizēts un noritēs atbilstoši Ministru kabineta akceptētajiem grozījumiem
noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.
Lūgums visiem čempionāta dalībniekiem būt atbildīgiem un ievērot visus nosacījumus.

