APSTIPRINU
LASS prezidents
Agita Ābele ____________
2017.g.”____”___________
LATVIJAS STUDENTU ČEMPIONĀTS
BOKSĀ
2016./2017. studiju gada
NOLIKUMS
Sacensības tiek rīkotas saskaņā
ar Latvijas boksa federācijas sporta
pasākumu kalendāro plānu 2017.gadam.
1. Mērķis un uzdevumi
Sekmēt republikas studentu gatavošanos Pasaules Universiādei un starptautiskām studentu
sacensībām, risināt sekojošus uzdevumus:
- boksa sporta veidu popularizēšana valstī studējošās jaunatnes vidū, kā svarīgu personības
attīstības līdzekli;
- sekmēt studentu iesaistīšanos regulārās boksa sporta nodarbībās;
- veicināt sportiskā līmeņa izaugsmi Latvijas augstskolās un to sporta klubos;
- sportisko sakaru nostiprināšana ar Latvijas augstskolas bokseriem;
- noskaidrot sportiskākās augstskolas Latvijā Studentu boksā.
2. Sacensību rīkošanas vieta/laiks
-

Rīga, BJSS sporta zāle,Vagonu16, 2017.gada 17.februārī-18.00,Braslas 29,18.februārī-12.00.
Reģistrēšanās un svēršanās 17.februārī 17.00-18.00
3. Sacensībās startējošās organizācijas, dalībnieki, sarīkošanas noteikumi

1) Latvijas studentu čempionātā atļauts piedalīties Latvijas augstskolu pilna un nepilna studiju
laika studentiem (profesionālo studiju, bakalauri, maģistranti, doktoranti, medicīnas augstskolu
rezidenti) un attiecīgās augstskolas 2015. gada absolventi. Ja students ir absolvējis vienu augstskolu,
bet nākamajā gadā iestājies citā augstskolā, tad automātiski zūd šī “viena gada” atļauja startēt par
iepriekšējo augstskolu, izņemot gadījumu, ja augstskola konkrētajā sporta veidā nestartē.
2) LASS apmaksā galvenā tiesneša, galvenā sekretāra darbu. Izdevumus, kas saistīti ar
dalībnieku un tiesnešu komandēšanu uz sacensībām, sedz komandējošā organizācija. Sporta bāzes un
tiesnešu kolēģiju nodrošina sacensību rīkotāja augstskola.
LASS apmaksā komandas apbalvošanu ar diplomiem un kausiem, individuāli 1.-3. vietu
ieguvējus – ar medaļām un diplomiem.
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4. Piedalīšanās noteikumi
Sacensības notiek pēc Starptautiskiem noteikumiem.
Sacensību dalībniekiem jābūt Starptautiskiem noteikumiem atbilstošai formai, zobu un
zemajiem aizsargiem, galvas maskām. Visiem dalībniekiem obligāti jābūt 2 (diviem) sporta
krekliņiem (sarkans un zils), kā arī aizsarg atribūtiem.
Svara kategorijas: -49 kg, -52 kg, -56 kg, -60 kg, -64 kg, -69 kg, -75 kg, -81 kg, -91 kg, virs 91 kg.
5. Uzrādīto rezultātu vērtējums
Par 1. vietu augstskola saņem 15 punktus, par 2. vietu – 13 punktus, par 3. vietu – 12 punktus,
par 5. vietu – 10 punktus. Par nepiedalīšanos vai diskvalifikāciju – 0 punktu.
Ja svara kategorijā ir divi un mazāk dalībnieku, komandas kopvērtējumā punkti netiek
vērtēti.
Komandu ieskaitē vērtē 10 labākos rezultātus bez svaru kategoriju ierobežojumiem.
Uzvar komanda ar lielāko punktu skaitu. Vienādas punktu summas gadījumā augstāka vieta
komandai, kurai ir vairāk augstākas individuālās vietas.
6. Apbalvošana
1.vietas ieguvēju komandu apbalvo ar diplomu un kausu.
2.Individuāli 1.-3. vietu ieguvējus apbalvo ar diplomiem.
7. Uzņemšanas nosacījumi
Sacensību organizāciju uzņēmās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta klubs,
Smagatlētikas, boksa un cīņas katedra un Latvijas Boksa federācija.
Izdevumus saistītus ar piedalīšanos sacensībās (naktsmītnes, ēdināšana, ceļa izdevumi) sedz
komandējumā nosūtošā organizācija. No katras organizācijas sacensībās piedalās 1-2 tiesneši.
8. Pieteikumi
Komanda var pieteikt 20 dalībniekus, bet ne vairāk kā 2(divus) dalībniekus vienā svara
kategorijā. Iepriekšējais skaitliskais pieteikums iesniedzams 20 dienas pirms sacensību sākuma.
Vārdiskais pieteikums sacensībām iesniedzams mandātu komisijai ierašanās (iebraukšanas) dienā.
PIETEIKUMAM JĀBŪT DATORRAKSTĀ.
Ja kāda organizācija neievēro šos termiņus, tad organizācija pati meklē sev attiecīgas
naktsmītnes.
Pieteikumā jānorāda pilns augstskolas nosaukums. Sacensību dalībniekiem vai komandas
pārstāvim pirms sacensībām obligāti jāuzrāda atbildīgajai personai studenta (bakalaura, maģistranta,
doktoranta) apliecība (vai kopija) vai diploms.
Sacensību laikā sporta veida galvenais tiesnesis ir tiesīgs pieprasīt dalībniekam uzrādīt
dokumenta oriģinālu.
Dalībai sacensībās jābūt šādiem dokumentiem:
- vārdiskais pieteikums – līdz 2017.gada 1.februārim. Informācija par komandas dalībnieku skaitu;
- datorraksta pieteikums – līdz 2017.gada 10.februārim. Datorraksta pieteikums ar dalībnieku
vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, svara kategoriju un studentu apliecības vai diploma numuru.
- pieteikums svēršanas dienā – 2017.gada 17.februārī. Datorraksta pieteikums ar dalībnieku vārdu,
uzvārdu, dzimšanas gadu, svara kategoriju, studentu apliecības vai diploma numuru un ārsta
parakstu par veselības stāvokli;
- studenta apliecība (vai kopija) vai diploms;
- ārsta atļauja. Komandas kopējā pieteikumā katram dalībniekam nepieciešams ārsta paraksts un
zīmogs par dalību sacensībās.
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Vārdiskais pieteikums pa talr. 29125569 – Jurijs Glazkovs. Datorraksta pieteikumu jāsūta uz
e-pastu glazkovs@inbox.lv . Papildus informācija pa tel. 29223408 – Genadijs Vanajevs.
Latvijas Republikas Valsts Studentu izlasē iedala tos bokserus, kuri startējuši Latvijas
Universiādes studentu čempionātā. Atsevišķos gadījumos jautājumu izlemj treneru padome.
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