
 

 

NOLIKUMS 

Boksa turnīrs Ķegumā 

1. Vispārīgi 

A) Šis nolikums nosaka kārtību kādā norisināsies ietvaros rīkotās Sacensības “ĀTVĒRTAIS 

BOKSA RINGS ĶEGUMĀ”. 

B) Sacensības tiek rīkotas ar mērķi: 

 popularizēt boksu kā olimpisko sporta veidu; 

 veicināt Ķeguma novada jauno sportistu meistarības izaugsmi; 

 attīstīt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu Ķeguma novadā. 

C) Sacensības organizē boksa klubs EV – Boxing School, Ķegums, turpmāk (organizātors). 

2. Norises vieta un laiks 

A) Sacensības norisināsies 2020.gada 1. augustā Ķegumā, Liepu Aleja 1B 

B) Plkst. 12:30 – 13:30 svēršanās, sacensību sākums plkst. 14:00 

C) Pie svēršanās dalībnieki aizpilda anketu par drošības un kārtības noteikumu ievērošanu. 

3. Sacensību dalībnieki un noteikumi  
A) Sacensības norisinās pēc amatieru jeb olimpiskā boksa noteikumiem. 



B) Sacensībās var piedalīties juniori un pieaugušie visās svara kategorijās. 

C) Cīņas formula: 

 Jaunieši līdz 12 gadu vecumam – 3 raundi pa 1,5min. 

 Junioriem līdz 18 gadu vecumam – 3 raundi pa 2min. 

 Pieaugušajiem – 3 raundi pa 3min. 

 

 Sacensības norisināsies šādās svara kategorijās: -35kg; -49kg; -52kg; -56kg; -60kg; -64kg; 

-69kg; -75kg; -81kg; -91kg; kg 91+  

 (-69kg 10 o.z. cimdi; 69+kg 12 o.z. cimdi) 

 Visi sportisti sacensībās piedalās ar aizsargķiverēm.  

 Dalībai sacensībās, bokseriem nepieciešams – zobu aizsargs, saites, bandāža, 2 boksa 

formas (atbilstoši zilu un sarkanu) un boksa (sporta apavi). 

 Dalības maksa nav. 

4. Dalībnieku pieteikšanās sacensībām 

 

 Pieteikumi dalībai Sacensībās jāiesniedz līdz 2020.gada 20.jūlijam. 

 Pieteikumus sūtot uz edijsveidemanis@gmail.com, tel.nr. – 20301643 

 Pieteikumā jānorāda dalībnieka: vārds, uzvārds; dzimšanas gads, pārstāvētais klubs vai 

organizācija, svara kategorija un cīņu pieredze.  

 Katrs pilngadīgais, sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa 

atbilstību sacensībām, ko apstiprina ar parakstu sacensību dienā vai iesniedzot atbilstošu 

ārsta izziņu. 

 Nepilngadīgā sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību sacensībām apliecina ārsta 

izziņa. 

 Organizators nodrošinās medicīniskā personāla klātbūtni, pirmās palīdzības sniegšanai 

nepieciešamības gadījumā. 

 Organizators nodrošina fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības. 

Nolikumu sastādija E.Veidemanis_______________________________ 


