
APSTIPRINU: 
  Bauskas novada Sporta nodaļas  

vadītāja L.Rimševica ________________ 

2022.gada 8.novembris 

 

BAUSKAS NOVADA 2022.GADA ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS BRĪVAJĀ CĪŅĀ un 

GRIEĶU-ROMIEŠU CĪŅĀ. 
 

 

NOLIKUMS. 
 

Mērķis un uzdevumi. 
 Noskaidrot Bauskas novada spēcīgākos sporta veterānus brīvajā cīņā. 

 Popularizēt cīņas sportu Bauskas novadā un Latvijā. 

 Veicināt sporta veterānu kustību cīņas sportā. 

 Stiprināt Bauskas novada un valsts cīņas sporta tradīcijas. 
 

Sacensību vieta un laiks. 

 2022.gada 10.decembris 

 Bauskas Sporta halle, Pilskalna iela 26, Bauska 

 Reģistrēšanās un svēršanās no plkst. 9.30 līdz 11.00 

 Sacensības sākums plkst.12.00 
  

Sacensību vadība. 

 Sacensības organizē Bauskas novada Sporta nodaļa sadarbībā ar Latvijas brīvās cīņas 

sporta speciālistiem. Galvenais tiesnesis Aleksejs Kostirevs 29487733 
 

Dalībnieki. 

 Sacensībās piedalās veterāni, kas dzimuši 1987. gadā un ir sasnieguši pilnus 35 gadus. 

Sacensības norisināsies šādās vecuma grupās: 

 A 35-40,    B  41-45,  C 46-50,  D 51-55,  E 56-60,  F 61-65, G 66+ 

Sekojošās svara kategorijās: 
 

 55-62kg, 69kg, 76kg, 85kg, 97kg, 130 kg ir pieļaujams pārsvars 2kg 
 

Sacensību noteikumi. 

 Cīņas notiek pēc pastāvošiem UWW noteikumiem. 

 Sacensības ir individuālas. 

 Sacensībās paredzētas draudzības cīņas. 

 Sacensību dalībnieki ar savu vai ārsta parakstu pieteikumā apstiprina savas 

veselības atbilstību sacensību slodzei! 
 

Apbalvošana. 

 1 – 3.vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām. 

 Ar sacensību tiesnešu kolēģijas lēmumu, tiks pasniegti piemiņas kausi. 
 

Finanses. 

 Ar sacensību organizēšanu saistītos izdevumus sedz Bauskas novada pašvaldība. 

 Ar dalību sacensībās saistītos izdevumus sedz komandējošā organizācija vai sportists 

pats. 
 

Pieteikumi. 

 Dalībnieku iepriekšējie pieteikumi jāiesniedz līdz 7.decembrim plkst. 17.00, e-pasts 

ingau67@inbox.lv, t.n. 25949709, Ingai Ūbelei vai  Aleksejam Kostirevam t.n. 

29487733. Sportistu pieteikumi ar dalībnieku vai ārstu parakstiem jāiesniedz 

sacensību dienā mandātu komisijā Pilskalna ielā 26 Bauskā (no 9.30 -  11.00), vai 

galvenajam tiesnesim sacensību vietā. 
 

Dažādi. 

mailto:ingau67@inbox.lv


 Sporta nodaļas rīkoto pasākumu laikā iespējama filmēšana un fotografēšana. 

Vizuālais, video un audio materiāls, pasākumu publicitātei un popularizēšanai, var 

tikt izmantots masu mēdijos, interneta resursos un sociālajos tīklos. Atrodoties 

pasākuma teritorijā, jūs aplieciniet, ka esat informēts, ka tiekat iekļauts vizuālajā, 

video un audio materiālā!  

 Sacensību dalībnieki atbild par savu veselības stāvokļa atbilstību sacensību slodzei! 

Sacensību dalībniekiem jāievēro valstī noteiktos Covid-19 ierobežošanas 

noteikumus. Katrs dalībnieks izmanto personīgos dezinficēšanās līdzekļus! 

 Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā nolikumā, sacensību dalībnieki risina, 

vienojoties, sacensību vietā! 

 

 


