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Eiropas čempionāta masreslingā absolūtajā svara kategorijā nolikums  

 

 Mērķi un uzdevumi 

 Sacensības tiek rīkotas ar nolūku popularizēt un attīstīt masreslingu pasaulē. 

Uzdevums: 

− draudzīgu sporta sakaru nostiprināšana starp Eiropas valstīm; 

 -    Eiropas spēcīgāko sportistu noteikšana masrestlingā. 

  

Sacensību norises laiks un vieta 

 Sacensības tiek rīkotas no 2019. gada no 24. līdz 27. maijam Latvijā, atpūtas 

ventrā „Lido”, Krasta ielā 76, Rīgā. Dalībnieku ierašanās diena un reģistrācija – 2019. 

gada 24. maijs, aizbraukšanas diena – 2019. gada 27. maijs. 

  

 Sacensību programma: * 

2019. gada 24. maijs (piektdiena)        –  ierašanās diena; 

2019. gada 25. maijs (sestdiena)          –  dalībnieku reģistrācijas un sacensību  

      pielaides komisijas darbs, dalībnieku svara 

      un sacensību kārtas numura noteikšana;                                                      

2019. gada 26. maijs (svētdiena)          – sacensību diena; 

2019. gada 27. maijs (pirmdiena)         – aizbraukšanas diena. 

 

*Sacensību programmā iespējamas izmaiņas  

 

 Sacensību vadība 

Eiropas čempionāta norise masreslingā absolūtajā svara kategorijā notiek 

Starptautiskās masreslinga federācijas, Latvijas masreslinga federācijas un Sahas 

Republikas (Jakutija) valsts budžeta iestādes ''V.Mančaaras vārdā nosauktā 

Republikāniskā nacionālo sporta veidu centra'' vadībā.  

Sacensību tiešo norisi vada Galvenā tiesnešu kolēģija, kuru apstiprinājusi 

Starptautiskā masreslinga federācija. 

 

 Sacensību dalībnieki 

Sacensībās piedalās sportisti (vīrieši un sievietes) saskaņā ar nacionālo 

masreslinga federāciju pieteikumiem, kuri sacensību norises dienās nav jaunāki par 18 

gadiem, kuriem veikta medicīniskā pārbaude un kuriem nav kontrindikāciju, lai 

nodarbotos ar spēka sporta veidiem. Nacionālajām masreslinga federācijām ir tiesības 

pieteikt līdz 2 (diviem) sportistiem katrā kategorijā. Latvijas masreslinga federācijai, kā 

uzņemošajai pusei, tiek piešķirtas tiesības pieteikt līdz 4 sportistiem katrā kategorijā. 

Dalībniekiem ir jāstartē sporta tērpos saskaņā ar Starptautiskās masreslinga 

federācijas noteikumiem, kuri ir šādi:  

- vīriešiem – masreslinga šorti (pieguloši vai brīva piegriezuma) pēc SMF noteiktā 

parauga, sarkanā vai zilā krāsā (saskaņā ar izlozes rezultātu); 

- sievietēm – masreslinga šorti (pieguloši vai brīva piegriezuma) un sporta krekliņš 

(T-krekls, tops) pēc SMF noteiktā parauga, sarkanā vai zilā krāsā (saskaņā ar izlozes 

rezultātu).  Aizliegts startēt krekliņā (T-kreklā, topā) un šortos, kuri ir atšķirīgās - zilā un 

sarkanā, krāsās.  



- sacensību dalībniekiem ir jāstartē sporta apavos bez radzēm, ar mīkstām zolēm. 

Aizliegts startēt apavos ar papēžiem, naglotām zolēm, sprādzēm vai apavos ar jebkura 

cita veida - metāla, plastmasas, elementiem.  

 

Pieļaujams izmantot:  

- speciālas jostas, ne platākas par 10 сm;  

- ceļgalu un elkoņu spilventiņus, ne platākus par 30 сm.  

- plaukstu spilventiņus; 

- sporta teipošanu; 

- noturošus un fiksējošus palīglīdzekļus; 

- pulverveida līdzekļus bez līmējošām īpašībām (magnēzijs, kolofonijs), šķidrais 

magnēzijs.   

 

Dalībnieku apdrošināšana 

Sacensībās drīkst piedalīties tikai tad, ja dalībnieks var uzrādīt un iesniegt 

dalībnieku reģistrācijas un sacensību pielaides komisijai līgumu par dzīvības un veselības 

apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem. Dalībnieku apdrošināšanu noformē un apmaksā 

tās organizācijas, kuras sportistu ir nosūtījušas uz sacensībām. 

 

Sacensību norises nosacījumi 

Sacensībām ir personisks raksturs, un tās norisinās absolūtajā svara kategorijā 

vīriešiem pēc spēkā esošajiem Starptautiskās masreslinga federācijas noteikumiem, 

saskaņā ar nosacījumiem, kad izstāšanās notiek pēc diviem zaudējumiem, izveidojot  ''А'' 

un ''B'' grupas. 

Sacensību pirmajā aplī pāri tiek izveidoti saskaņā ar izlozes rezultātiem. Sportisti, 

kuri savās divcīņās guvuši uzvaru, turpina sacensties ''A'' grupā līdz pat iziešanai finālā, 

bet zaudējušie turpina sacensties ''B'' grupā, un viņiem ir tiesības cīnīties tikai par trešo 

vietu. Ja ''B'' grupā sastopas divi sportisti, kuri iepriekš ir tikušies ''A'' grupā, tad viņiem 

tiek piešķirtas tiesības atkārtotai cīņai. Visi sportisti, kuri ir zaudējuši divreiz, no 

sacensībām izstājas. Ja ir nepāra dalībnieku skaits, tad sportists, kuram izlozē sacensību 

gaitā iekrīt pēdējais numurs, šajā sacensību aplī nestartē, bet nākamajā aplī turnīra tabulā 

tiek iereģistrēts tabulas augšējā rindā un sacenšas no paaugstinājuma sarkanās puses.  

Sacensību norises sistēmā ir iespējamas izmaiņas atkarībā no dalībnieku skaita, 

saskaņā ar sacensību noteikumiem. 

Svara kategorijas:  

− Vīrieši – аbsolūtā svara kategorija (minimālais svars 90 kg); 

− Sievietes – аbsolūtā svara kategorija (minimālais svars 75 kg). 

Sacensību noslēguma rezultāti (protokoli) papīra dokumentu formā un 

elektroniski, uz datu nesējiem, tiek iesniegti Starptautiskajā masrestlinga federācijā divu 

nedēļu laikā no sacensību beigu dienas. 

 

Apbalvošana 

Dalībnieki, kuri ierindojušies pirmajās, otrajās un trešajā vietā, tiek apbalvoti ar 

diplomiem, medaļām un saņem naudas balvas.  

 

 

 



Drošības nodrošināšana 

Sacensības norisinās sporta būvēs, kuras atbilst Latvijas teritorijā  spēkā esošo 

tiesiski normatīvo  aktu prasībām, kurās tiek gādāts par to, lai tiktu nodrošināta 

dalībnieku un skatītāju drošība un sabiedriskā kārtība, par kurām atbilstošās iestādēs ir 

noformēti  dokumenti, kas apstiprina sporta būvju atbilstību sporta sacensību 

organizēšanai. 

Sacensību norises vietai jābūt nodrošinātai ar kvalificēta medicīniskā personāla 

klātbūtni. 

 

Finansējums 

Visus ar sporta sacensību sagatavošanu un norisi saistītos izdevumus ar daļdalības 

nosacījumiem sedz Starptautiskā masreslinga federācija, Latvijas Masreslinga Federācija, 

Sahas Republikas (Jakutijas) valsts budžeta iestāde ''Mančaaras v.n. Republikāniskais 

nacionālo sporta veidu centrs''. 

Transporta, izmitināšanas, ēdināšanas izdevumus un vīzu apmaksu sedz tās 

organizācijas, kuras sportistu ir nosūtījušas uz sacensībām  (nacionālās federācijas). 

 

Vīzu režīms  

Lai noformētu vīzas to valstu delegācijām, kurām ierodoties Latvijas teritorijā tās 

ir nepieciešamas, līdz 2019. gada 1. maijam jānosūta sacensību organizatoriem 

dalībnieku saraksts ielūgumu saņemšanai, norādot katra dalībnieka pilnu vārdu, uzvārdu, 

dzimumu, pases numuru (kā arī pases izsniegšanas datumu un derīguma termiņu), 

dzimšanas datus. Jāiesniedz arī pases pirmās, informatīvās lapas skenēta kopija.  

 

Pieteikumi 

Pieteikumi ir jāiesniedz līdz 2019. gada 1. maijam, norādot  sportistu, treneru un 

citu pārstāvju skaitu. Pieteikumu iesniegšanas adreses:  

- Krievijas Federācija, Jakutskas pils., Kirova iela 20/1,  Starptautiskā 

masrestlinga federācija, e-pasts: imwf@mail.ru, faksa Nr.: +7 411 2 340 090, tel. 

Nr.:+7 4112 425 389; 

- Latvija, Rīga, Latvijas masrestlinga federācija, tel. Nr.: +371 27 822 305,  

e- pasts: dubovs@yahoo.com 

Dalībnieku reģistrācijas un sacensību pielaides komisijai tiek iesniegti pieteikumi, 

uz kuriem ir nacionālās federācijas vadītāja un ārsta paraksts, kā arī papildu šādi katra 

sportista dokumenti: 

- pase; 

- dzīvības un veselības apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem polise 

(oriģināls); 

 

    Šis nolikums ir oficiāls ielūgums uz sacensībām. 
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