LATVIJAS AUGSTSKOLAS SPORTA SAVIENĪBA
LATVIJAS XXVIII UNIVERSIĀDES
Studentu čempionāts grieķu-romiešu, brīvajā un brīvajā cīņā sievietēm
2017./2018. studiju gada

NOLIKUMS
Latvijas XXVIII Universiādes studentu čempionāta mērķis un uzdevumi, sarīkošanas
kartība, dalībnieki un vērtēšana ir aprakstīti kopējā nolikumā.
GRIEĶU-ROMIEŠU, BRĪVĀ UN BRĪVĀ CĪŅA SIEVIETĒM
1. Vieta un laiks
1.1. Sacensības notiks 2018.gada 28.aprīlī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas B.
korpusa 250.cīņas zālē, 2.stāvs.
1.2. Reģistrācija un svēršanās notiks 2018.gada 28.aprīlī plkst. 9.00-10.00 LSPA B.
korpusā pie cīņas zāles (2.stāvs, 250.zāle.).
1.3. Sacensības sākums plkst. 11.00.
2. Noteikumi
Sacensības notiks pēc pastāvošiem UWW noteikumiem.
- grieķu-romiešu cīņa 60, 67, 77, 87, 97, 130 kg (pārsvars +2 kg);
- brīvā cīņa 57, 65, 74, 86, 97, 125 kg (pārsvars +2 kg);
- brīvā cīņa sievietēm 50, 53, 57, 62, 68, 76 kg (pārsvars +2 kg).
3. Vērtēšana
3.1. 1., 2., 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem.
3.2. Dalībnieks par 1.vietu svaru kategorijā saņem 15 punktus, par 2.vietu – 13
punktus, par 3.vietu – 12 punktus, utt. (punktus dalībnieks saņem atbilstoši ieņemtajai vietai).
3.3. Ja svara kategorijā ir divi un mazāk dalībnieku, komandas kopvērtējumā
punkti netiek vērtēti.
3.4. Komandu ieskaitē vērtē 6 labākos rezultātus bez svaru kategoriju ierobežojumiem.
3.5. Uzvar komanda ar lielāko punktu skaitu. Vienādas punktu summas gadījumā
augstāka vieta komandai, kurai ir vairāk augstākas individuālās vietas. Vienādas augstākas
individuālās vietas gadījumā augstāka vieta komandai, kurai ir vairāk dalībnieku.
4. Tiesāšana
Katrai komandai vēlams nodrošināt tiesnesi.
5. Pieteikumi
5.1. Pieteikumā jānorāda pilns augstskolas nosaukums. Sacensību dalībniekiem vai
komandas pārstāvim pirms sacensībām obligāti jāuzrāda atbildīgajai personai attiecīgajā sporta
veidā studenta (bakalaura, maģistranta, doktoranta) apliecība (vai kopija) vai diploms.
5.2. Sacensību laikā sporta veida galvenais tiesnesis ir tiesīgs pieprasīt dalībniekam
uzrādīt dokumenta oriģinālu. Katram dalībniekam jābūt ārsta atļaujai. Komandas kopējā
pieteikumā katram dalībniekam nepieciešams personīgais paraksts par atbilstošu veselības
stāvokli un ārsta paraksts un zīmogs par dalību sacensībās.
5.3. Iepriekšējie pieteikumi DATORRAKSTĀ jāsūta līdz 2018.gada 25.aprīlim uz
e-pastu sergejs.saulite@lspa.lv.
5.4. Papildus informācija pa tel. 26469257, Sergejs Saulīte.
* Nepieciešamības gadījumā sacensības organizatoriem ir iespējas apvienot svara kategorijas.
Sacensības organizators

Sergejs Saulīte

