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IEVADS

Grieķu-romiešu cīņa ir viens no senākajiem olimpiskajiem sporta veidiem, kā jau tas 
ir  pierasts,  attīstoties jau esošajiem un veidojoties jauniem sporta veidiem, lielas  izmaiņas 
piemeklēja arī grieķu-romiešu cīņa. Starptautiskā cīņas federācija, jeb FILA regulāri pilnveido 
un attīsta šo sporta veido ar noteikumu redakcijas palīdzību, un tas notiek katru olimpisko 
ciklu.     

2009. Gadā pēc Pekinas Olimpiskajām spēlēm atkal tika mainīti noteikumi grieķu-
romiešu cīņā. Sakarā ar noteikumu izmaiņām daudzi sportisti sāka izmantot dažādus tehniskos 
cīņas paņēmienus, kuri ir pielāgoti jaunajiem cīņas noteikumiem. 

Mana bakalaura darba tēma ir  izvēlēta  ar mērķi  paaugstināt  grieķu-romiešu  cīņas 
tehniski-taktiskās darbības efektivitāti sacensību laikā. 

Ar šā darba palīdzību es vēlos atklāt noteikumu izmaiņu īpatnības grieķu-romiešu 
cīņā, kuri notika 2009. gadā. Es vēlos izpētīt galvenās izmaiņas cīņas taktikā pirms un pēc 
noteikumu redakcijas, kā arī nepieciešamību, kāpēc ir jāveic noteikumu redakcijas.

Pētījuma hipotēze: Pēc  2009.  gada noteikumu izmaiņām mainīsies   tehniskā  un 
taktiskā darbība cīņas gaitā. Lielākā daļa cīņas paņēmienu tiks veikti stavcīņās laikā.

Pētījuma  mērķis: Izpētīt  2009.gadā  noteikumu  izmaiņās  ietekmi  uz  sportistu 
tehnisko un taktisko darbību sacensībās.

Darba uzdevumi:
1. Salīdzināt 2005. un 2009. gada redakcijas noteikumus grieķu-romiešu cīņā.
Šajā darbā es vēlos izcelt dažus punktus, kuri atspoguļos to kā ir mainījusies cīņas 

gaita  pirms  un pēc  noteikumu  redakcijas,  kā  arī  izpētīsim  to,  vai  ir  mainījusies  tehnisko 
darbību  vērtēšanas  sistēma  pēc  noteikumu  redakcijas  2009.  gadā,  vai  arī  tā  ir  palikusi 
nemainīga, kā arī uzzināsim to, vai ir mainījies cīņas laiks.  



2.  Noteikt  grieķu-romiešu  cīņas  noteikumu  izmaiņas  ietekmi  uz  tehniski-taktisko 
darbību.

Lai  spētu  objektīvi  novērtēt  noteikumu  izmaiņas  tehniski-taktiskajā  darbībā  cīņas 
laikā  mēs  izanalizējām Latvijas  republikas  čempionāta  110 cīņu  rezultātus  četrās  dažādās 
svara kategorijās -60: -66; -74; -96;. Par analīzes materiāliem tika ņemti sacensību protokoli 
par  notikušajām  cīņām,  kā  arī  sacensību  dalībnieku  tehniskā  darbība  un  izpildījums 
(dalībnieku novērtējums un kopējais punktu skaits). 

Pētījuma objekts: sportistu taktiski-tehniskas darbības sacensību laikā.
Pētījuma priekšmets: grieķu-romiešu cīņas noteikumi pēc 2005. un 2009. gada 

redakcijas.
Pētījuma subjekts: 2009. un 2010. gadā Latvijas Čempionātu grieķu-romiešu cīņā 

dalībnieki svaru kategorijās līdz 60 kg; 66 kg; 74 kg; 96 kg.
Aizstāvēšanai tiek izvirzīts: Noteikumu izmaiņas pēc 2009. gada redakcijas un to 

ietekme uz tehniski-taktisko darbību sacensībās. 
Pētīšanas metodes:

1) Literatūras avotu analīzes metode.  
Mans darbs  sākās  ar  literatūras  avotu  izpēti,  kas  ir  zinātniska  darba neatņemama 

sastāvdaļa.  Veicot  literatūras  avotu  izpēti  un  analīzi,  tika  izpētīti  62  literatūras avoti  gan 
latviešu valodā, gan arī citās valodās. Literatūras avotu izpēte ļāva man iepazīties ar pētāmo 
jautājumu dažādu autoru darbos un izvērtēt situāciju.

Neskatoties uz to, ka tika izpētīts liels daudzums dažādu materiālu, es secināju, ka 
iegūtās informācijas saturs ir viendabīgs un  atspoguļo tikai daļu  par grieķu-romiešu cīņu. 

Šī darba veikšanai  tika izpētīti  un analizēti  62 literatūras  avoti,  tajā skaitā  autoru 
grāmatas, zinātniskie žurnāli, brošūras, videokasešu ieraksti, kā arī elektroniskie resursi.

2) Sacensību novērošanas metode.   
Lai  noskaidrotu  izmaņas  stāvcīņas  un  partercīņas  laikā  pēc  noteikumu redakcijas 

2009 gadā es noskatījos un izanalizēju videokasešu ierakstus ar 2009. un 2010. gada Latvijas 
Republikas čempionātiem.

Kopā tika novērotas un izanalizētas 110 cīņas. Lai varētu cīņu laikā fiksēt stāvcīņas 
un partercīņas tehnisko paņēmienu izpildīšanas mēģinājumus, tika izveidots protokols, kurā 
tika fiksēti cīņas tehnisko paņēmienu nosaukums un izpildīšanas mēģinājumu skaits (sk. 1. 
tabulu).

1. tabula

Stāvcīņas tehnisko paņēmienu izpildīšanas protokols

Latvijas Čempionāts Grieķu-romiešu cīņā 
2009. gadā Sv. kat.    -  

Cīņas Nr.  
  

 Partercīņa Mēģinājumi
1. 

punkts
2. 

punkti
3. 

punkti
5. 

punkti
apgriešana ar tālākās rokas satvērienu      
apgriešana ar kakla satvērienu no paduses 
ar 1 roku      
apgriešana ar atslēgas tvērienu      
apgriešana ar rokas un kaklas satvērienu      
apgriešana ar pleca satvērienu      
apgriešana ar sviras tvērienu      



1. tabulas turpinājums

apgriešana ar rokas satvērienu no sāniem      
apgriešana sagriežot uz priekšu      
apgriešana sagriežot atpakaļ      
apgriešana ar izsēdienu ar sviras tvērienu      
apgriešana ar pleca satvērienu no apakšas      
apgrieziens apskrienot      
apgriešana ar atslēgas tvērienu uz priekšu      
apgriešana ar ačgārno ķermeņa satvērienu      
apgriešana ar uzvēlienu      
apgriešana atliecoties      
metiens par muguru      
metiens iegriežoties      
metiens atliecoties ar ķermeņa tvērienu no 
aizmugures      
metiens atliecoties ar rokas un galvas 
satvērienu      
metiens atliecoties ar ačgārno ķermeņa 
satvērienu      

Stāvcīņā Mēģinājumi
1. 

punkts
2. 

punkti
3. 

punkti
5. 

punkti
pārvietošana sagriežot      
pārvietošana ar rāvienu ar rokas satvērienu      
pārvietošana nirstot      
pārvietošana ar rāvienu ar kakla un pleca 
satvērienu      
pārvietošana ar rāvienu ar rokas un 
ķermeņa satvērienu      
metiens pāri krūtīm (atliecoties)      
metiens atliecoties ar rokas un galvas 
satvērienu      
metiens noliecoties      
metiens ar pagriezienu „Dzirnaviņas”      
metiens pāri gurnam iegriežoties,  satverot 
kaklu un roku      
metiens pār muguru ar rokas satvērienu      
metiens pār muguru ar rokas un galvas 
satvērienu      

Sacensību videokasešu ieraksti bija uzņemti Latvijas Cīņas Federācijā.
3) Matemātiskās statistikas metode.  
Pētījumu  rezultātā  tika  iegūts liels skaitļu materiāls,  kurus  mēs salīdzinājām pēc 

Stjudenta kritēriju neatkarīgajām kopām.
Tika salīdzināts  Latvijas čempionāta 2009. un 2010. gada rezultāti  ar  programmu 

„Statistika”.



Pētījuma organizēšana:
Pētnieciska darba sākuma autors analizēja literatūras avotus kuros tika pieminēti un 

kuri tika saistīti ar tehnisko un taktisko darbību grieķu-romiešu cīņā (tika izpētīti gan interneta 
resursi,  gan  literatūras  avoti).  Tika  analizēti  arī  literatūras  avoti,  kuros  tika  pieminēta 
informācija par noteikumu redakcijas vēsturi grieķu-romiešu cīņā. Tika veikta 2005. un 2009. 
gada noteikumu redakcijas analīze.   

Ar otra darba uzdevuma palīdzību mēs spējām izanalizēt tehniski taktisko darbību 
cīņas laikā  pēc noteikumu izmaiņām, lai  to veiktu,  mēs izanalizējām Latvijas Republikas 
čempionātu 2009. un 2010. gadā 110 cīņas četrās svara kategorijās -60: -66; -74; -96;. Kā 
materiālu  pētījumam  izmantojām  sacensību  rezultātu  protokolus,  video  materiālus,  kurus 
saņēmām no Latvijas Cīņas federācijas.

Sacensību  protokolos  mēs  pētījām  kādus  punktus  gūst  sportists,  un  to  kādus 
tehniskos paņēmienus viņš veic, kā arī mēs noskaidrojām sacensību dalībnieku vidēji gūto 
punktu skaitu Latvijas republikas čempionāta laikā.

Video novērošanas  laikā  mēs  pētījām,  kurā  pozīcijā  cīkstoņi  gūst  vairāk  punktus 
(stavcīņās  laikā  vai  partercīņas  laikā),  kā  arī  tika  izpētīts  kādas  tehniskās  darbības  veic 
cīkstonis stavcīņās un partercīņas laikā.  

Atslēgas  vārdi: grieķu-romiešu  cīņa,  sacensību  noteikumi,  tehniski-taktikās 
darbības, FILA- Starptautiska cīņas federācija.

Darba  autors  ir  cieši  saistīts  ar  grieķu-romiešu  cīņu,  jo  pats,  kā  šī  sporta  veida 
pārstāvis darbojas 17. gadus no kuriem 8.gadus kā treneris, apmācot dažāda vecuma cilvēkus. 
Trenera karjeras laikā tika sagatavoti  divi Latvijas Republikas čempioni,  kā arī pats darba 
autors ir vairākkārtējais Latvijas Republikas čempions starp kadetiem un junioriem un pašlaik 
darbojas, kā starptautiskās cīņas federācijas, jeb FILA tiesnesis un arī starptautiskās  jostu 
cīņas federācijas tiesnesis.  



GRIEĶU-ROMIEŠU CĪŅAS TEHNISKI-TAKTISKĀS 
SAGATAVOTĪBAS UN SACENSĪBU NOTEIKUMU 

RAKSTUROJUMS

1.1. Grieķu-romiešu cīņas taktikas raksturojums

Grieķu-romiešu  cīņa  ir  viens  no  vissenākajiem  cīņas  sporta  veidiem,  tapāt  arī 
grūtākajiem, kur nav atļauti klupinājumi, kā arī aizliegta pretinieka satveršana aiz kājām, ar to 
arī izskaidrojama Grieķu-romiešu cīņās augstā grūtības pakāpe - paņēmienu iemācīšanās un to 
izkopšana.

Ar taktiku grieķu-romiešu cīņā saprot veiksmīgu tehnisko, fizisko un gribas īpašību 
izmantošanu, ievērojot pretinieka īpatnības konkrētajā situācijā ar mērķi sasniegt uzvaru cīņā 
un sacensībā kopumā.

Cīņas  iemaņu  noturīgumu  nosaka  iespēja  izmantot  to  cīņā  ar  spēcīgu  pretinieku 
atbildīgās  sacensībās.  Tādos  apstākļos  ir  nepieciešams  maldināt  pretinieku  par  saviem 
īstenajiem  mērķiem  vai  arī  piespiest  to  ieņemt  sev  izdevīgu  stāvokli  tehniskās  darbības 
veikšanai. Citiem vaidiem sakot, vajag spēt speciāli radīt labvēlīgu dinamisku situāciju.

Tāpēc pirmais uzdevums cīkstoņu taktiskajā sagatavotībā - izstrādāt spēju savienot 
tehniskās  darbības  ar  taktiskajām,  tas  ir,  atstrādāt  pietiekamu  tehniski  -  taktisko  darbību 
daudzumu.

Otrais  taktiskās  sagatavotības  uzdevums  -  izstrādāt  operatīvo  taktisko  domāšanu, 
kurai vajag nodrošināt savlaicīgu un racionālu iemaņu izmantošanu cīņas laikā ar dažādiem 
pretiniekiem.

Beidzot  trešais  taktiskās  sagatavotības  uzdevums  -  iemācīt  cīkstonim analizēt  un 
salikt  kopā  pušu  iespējas,  un  uz  šī  pamata  sastādīt  cīņas  plānu,  prognozēt  iespējamos 
variantus, tas ir modelēt cīņas gaitu.

Sporta  cīņas  taktika  nepārtraukti  pilnveidojas  un  papildinās  treneru  un  sportistu 
darbības  rezultātā.  Tā atjaunojas,  ja tiek izmainīti  sacensību noteikumi  vai  parādās  jaunas 
cīņas vešanas prasības. Visu divcīņu taktikā ir ne mazums kopīga, bet tā kā tā ir atkarīga no 
sacensību noteikumiem, tad dabiski, ka grieķu-romiešu stila cīkstoņu taktikā ir  ne  mazums 
īpatnību.  Kopējais  sporta  cīņu  veidu   uzdevums  -  racionālu  iespēju  izmantošana  cīņas 
noteikumu  ietvaros  uzvaras  sasniegšanai  ekonomiski  izlietojot  enerģiju.  Galvenais  cīņas 
taktiskā  plāna  realizācijas  līdzeklis  ir  lietderīga  tehniski-taktisko  darbību  saskaņošana  ar 
pārējiem taktiskiem līdzekļiem: spēka, tempa presingu, gribas rezonansi, lokanību, ātrumu, 
veiklību, kuri nodrošina veiksmīgu tehniski -taktisko darbību pielietošanu.

Jaunie  noteikumi  pasvītro  tieši  cīņas  tehnisko  līdzekļu  nozīmīgumu.  Tehnisko 
darbību neesamība pat pie augstas kustību aktivitātes tiek vērtēta kā pasivitāte un atbilstoši 
sodīta.

Sacensību cīņas laikā cīkstonis tiecas uz pārsvara palielināšanu, lai sasniegtu uzvaru 
pēc  punktiem vai  visbeidzot  viņš  tiecas  panākt  un apsteigt  pretinieku,  kuram ir  pārsvars. 
Cīkstoņa uzvedības taktiskais zīmējums katrā no šiem gadījumiem ir ar patstāvīgu raksturu, 
kurš  nosakās  ar  pretinieka  iespējām  kopumā  un  konkrētā  momentā.  Toties  visos  šajos 
gadījumos  cīkstonis  risina  uzdevumus,  kurus  viņš  izvirza,  izmantojot  trīs  cīņas  vešanas 
pamattaktiskos  līdzekļus:  aktīvo  spiedienu,  presingu  un  nogaidīšanu  vai  arī  šo  līdzekļu 
kombināciju [50].

Spēka spiediens
Spēka spiediena uzdevums ir ar nepārtrauktiem uzbrukumiem nogurdināt, maldināt 

pretinieku, kā arī izjaukt viņa elpošanas tempu un šajos apstākļos veikt tehnisko darbību.



Spēka  spiediena  realizēšanas  līdzekļi  ir  ļoti  daudzveidīgi,  pamatā  tās  ir  dažādas 
taktiskās sagatavošanas kopā ar tehniskajām darbībām. Pielietojot spēka spiedienu, izmantot 
praktiski  visas  taktiskās  sagatavošanas  (izņemot  izaicinājumu)  kā  arī  kombinācijas  un 
apsteigšanu.

Spēka  spiedienu  visas  cīņa  laikā  var  īstenot  tikai  tie  cīkstoņi,  kuri  ir  pārāki  par 
saviem  pretiniekiem  speciālajā  un  spēka  izturībā,  un  ir  pārliecināti  par  savu  pārākumu. 
Atkarībā no to līdzekļu arsenāla apjoma, kuru cīkstonis ir apguvis, spiediens var īstenoties ar 
lielāku vai mazāku variativitāti (izmantojot lielu skaitu dažādu taktiskās sagatavošanas veidus 
un  paņēmienus)  vai  atšķirties  ar  salīdzinošu  lokalitāti,  kad  izmanto  nedaudz  taktiskās 
sagatavošanas veidu un paņēmienu.

Spēka  spiediens  ir  obligāts  cīņas  vešanas  taktiskais  veids  mūsdienu  cīņā.  Toties 
daudzi  cīkstoņi  nevar  īstenot  aktīvo  spiedienu,  citiem  tas  vienkārši  nav  izdevīgs.  Tādos 
gadījumos  spēka spiediens  tiek  savienots  vai  nu ar  nogaidīšanu(lai  atpūstos  vai  saglabātu 
pārsvaru), vai presingu (lai nogurdinātu pretinieku vai saglabātu pārsvaru) [21, 28, 29, 49, 
50].

Presings
Presinga mērķis - nedot pretiniekam īstenot drošu tvērienu, pēc iespējas nogurdināt 

to, pie tam nesaņemot brīdinājumu par pasivitāti un saglabātu pārsvaru.
Presinga īstenošanas līdzekļi  ir  enerģiska darbība,  kurā iekļaujas rāvieni,  grūšana, 

īslaicīga bloķēšana (atbalstīšanās pretinieka krūtīs ar elkoņiem un galvu, viņa roku fiksācija, 
īslaicīgi  bloķēt  tvērienu,  mainot  to  ar  manevrēšanu,  izvešana  no  līdzsvara,  novērsošās 
darbības,  aktivitātes  imitēšana).  Presingu  bieži  pielieto  izturīgi  un  spēcīgi  cīkstoņi  pret 
tehniskiem,  bet  mazāk  izturīgiem,  lai  tiem  neļautu  sagatavot  un  izpildīt  paņēmienu, 
nogurdinot tos. Tādus cīkstoņus presings nomāc, jo neļauj tiem sasniegt uzvaru ierastajā ceļā, 
pielietojot tehniski - taktiskos līdzekļus. Presingam nav patstāvīgas nozīmes, jo tas atļauj tikai 
saglabāt pārsvaru. Tāpēc to vajag savienot kopā ar spēka spiedienu [21, 28, 29, 49, 50].

Nogaidīšana
Nogaidīšanas mērķis - noturēt pārsvaru, balles, saglabāt spēkus un atpūstos, satikt 

pretinieka uzbrukumu ar pretuzbrukumu. Nogaidīšanas līdzekļi galvenokārt ir manevrēšana, 
izaicinājums, pēkšņums, kā arī uzmanības novēršana un kustību saistīšana. Nogaidīšanai tāpat 
kā presingam nav patstāvīgas nozīmes un to izmanto savienojumā ar spēka spiedienu. Cīņu 
laikā gadās gadījumi, kad viens no cīkstoņiem veic nesagatavotu uzbrukumu, bet otram nekas 
neatliek,  kā  tikai  sodīt  to,  izmantojot  pretpaņēmienu  un  gaidot  atkārtotus  nesagatavotus 
uzbrukumus. Parasti nogaida tie cīkstoņi, kuri viens otru labi pazīst, pie tam katrs no viņiem 
uzmana  pretinieku,  lai  varētu  atbildēt  uz  pretinieka  uzbrukumu  ar  pretuzbrukumu.  Tādai 
divcīņai  ir  nepieciešama  augsta  psiholoģiska  izturība,  pārliecība  un  jūtīgums  (veiklība 
savienojumā ar labu reakciju).

Spēka spiediens un nogaidīšana vienas cīņas laikā var vairākkārt nomainīt viena otru. 
īpaši  labs  efekts  tiek  novērots  momentā,  kad  notiek  pāreja  no  nogaidīšanas  uz  spēka 
spiedienu.  Pretiniekam ir  grūti  uzreiz  pārslēgties  un  viņš  var  tikt  pārsteigts  nesagatavots. 
Dažreiz cīkstonis sadala spēkus tā, lai saglabātu tos uz cīņas beigām un veic spēka spiedienu 
pirmā perioda pirmajā minūtē un divās pēdējās otrajā periodā, kad tiesneši ir īpaši bargi. Bet 
izklāstāmie varianti mēdz būt dažādi un visai atšķirīgi [21, 28, 29, 49, 50].

Cīkstoņa darbības taktiskie komponenti
Tehnisko  darbību  veikšanas  taktika  balstās  uz  zināšanām  un  prasmīgu  labvēlīgo 

apstākļu izmantošanu, kuri rodas cīņas laikā, kā arī spējā radīt šos apstākļus. Tieši taktika lielā 
mērā nosaka tehnisko darbību efektivitāti. Izšķir trīs taktikas veidus:

Tehnisko darbību izpildes taktika;



Cīņas vešanas taktika;
Sacensību piedalīšanās taktika.
Taktiskās  sagatavošanas  veidi  ir  mērķtiecīgas  cīkstoņa  taktiskās  darbības,  kuru 

rezultātā cīkstonis izsauc pretinieka atbildes reakciju, veicinot tehniskā paņēmiena izpildīšanu 
(skat. tabulā).

Nosacīti tiek izteiktas uzbrukumu, aizsardzības un pretuzbrukumu taktika. Izvēloties 
taktiskos variantus, lielu lomu spēlē ne tikai uzskaite un radušās situācijas izmantošana, bet 
arī to faktoru vadība, kuri to nosaka. Ar šo mērķi tiek izpildītas darbības, kuras ļauj radīt 
labvēlīgo  dinamisko  situāciju  izvirzīto  uzdevumu  realizēšanai.  Šādas  darbības  saucas  par 
taktisko sagatavotību un tās var apvienot sekojošas grupās:

Nomākšana - darbība,  kuras mērķis ir radīt vai izmantot pārākumu pār pretinieku 
(fiziskajā, tehniskajā, psiholoģiskajā un intelektuālajā sagatavotībā);

Manevrēšana -  cīkstoņa  pārvietošanās  ar  mērķi  radīt  labvēlīgu  situāciju  tehniskās 
darbības izpildīšanai un taktisko uzdevumu risināšanai;

Maldināšana  -  darbība,  kura  pretinieku  maldina  un  izsauc  atbildes  reakciju 
(izaicinājums, apdraudēšana). Piemēram apdraudēšanu izmanto, lai piespiestu pretinieku veikt 
aizsardzības darbību. Izaicinājums tiek veikts ar mērķi likt pretiniekam veikt uzbrukumu.

Taktiskā  sagatavošana  iekļaujas  kopējā  cīņas  ainā,  mainās  atkarībā  no  pretinieka 
cīņas vešanas manieres, no uzbrūkošā cīkstoņa prasmes un iemaņām, kā arī no viņa iespējām 
dotajā brīdī.

Paņēmienu  var  izpildīt  arī  bez  speciālās  sagatavošanas,  ja  nejauši  ir  radusies 
piemērota dinamiskā situācija. Dažreiz rodas abpusēji asas situācijas, un panākumus gūst tas, 
kurš ātrāk spēj noorientēties dotajā situācijā. Tādos gadījumos mēs runājam par apsteigšanu.

Apsteigšana - tā ir vienas vai abu kāju satveršana, nogrūšana, pretinieka sekošana, 
kurš  nepaspēj  ieņemt  aizsardzības  pozīciju  vai  uz  mirkli  zaudējis  līdzsvaru.  Bez  visa 
augstākminētā apsteigšana ir vairāku izaicinājumu sastāvdaļa. Cīņā bieži rodas neparedzētas 
situācijas  pēc  nepabeigtiem,  izprovocētiem  un  nesekmīgiem  uzbrukumiem  vai 
pretuzbrukumiem, neveiklām aizsardzībām, piecelšanās pēc nesekmīga paņēmiena, līdzsvara 
zaudēšanas, cīkstoņa apjukšanas un neorganizētības. Kaut tehnikas izmantošanā spēlē milzīgu 
lomu apsteigšana, tomēr galvenais šeit ir pēc iespējas ātrāk noorientēties. Bieži, lai sasniegtu 
rezultātu, nav nepieciešams izpildīt kaut kādu paņēmienu, pietiek ar grūdienu vai lēcienu un 
pretinieks, kurš zaudē vai neatgūst līdzsvaru, jau atrodas bīstamā stāvoklī [25, 28].

Kombinācija  -  tas  ir  vissarežģītākais  uzbrukumu  veids.  Kombinācijas  mērķis  - 
pabeigt vienu no vairākiem paņēmieniem, kuri ir saistīti pēctecīgā ķēdē. Pie tam katrs no tiem 
var būt izšķirīgs, ja tā izpildīšana nebūs pārtraukta, bet aizsardzība no viena tāda paņēmiena 
var radīt labvēlīgu dinamisku situāciju citam. Kombinācijas parasti izpilda cīkstoņi ar labu 
tehniski - taktisko sagatavotību, spēka izturību un labu reakciju. Tiesa, ir ne mazums cīkstoņu, 
kuri ir apguvuši vienu vai divas kombinācijas un veiksmīgi tās izmanto. Kombinācijas tiek 
vienmēr atstrādātas labu laiku pirms atbildīgām sacensībām. Pirms kombinācijas izpildīšanas 
parasti tiek veikta taktiskā sagatavošana [27, 28].

Modelēšana - tā ir cīņas taktiskā plāna sagatavošana konkrētam pretiniekam un tā 
atstrādāšana ar partneri. Modelēšana ir svarīga tehniski -taktiskās sagatavošanas daļa, kura vēl 
nav ieguvusi treneru atzinību [27, 38].

Slēdziens 
Vadošie cīņas meistari atšķiras no pārējiem cīkstoņiem galvenokārt ar to, ka izmanto 

tikai sev raksturīgo taktiku, un reti maina cīņas stilu. Tāpēc tik atšķirīgas ir viņu tehniski - 
taktiskās  darbības  un  līdz  ar  to  cīņu  stils.  Taktisko  paņēmienu  pielietošana  mūsdienu 
sacensību cīņās ir lielā mērā atkarīga gan no sportista fiziskās un tehniskās sagatavotības, gan 



no sacensību  noteikumiem, kuri pārsvarā arī nosaka cīkstoņu tehniski - taktisko paņēmienu 
izvēli un izmantošanu.

1.1.1. Stāvcīņas tehnisko paņēmienu raksturojums grieķu-romiešu cīņā

Tālāk apskatīsim raksturīgākas stavcīņas paņēmienu grupas grieķu-romiešu cīņā. 

Metieni pāri krūtīm (atliecoties)
Visvairāk izplatītākie un rezultatīvākie paņēmieni grieķu-romiešu cīņā.
Pamatdarbība šajā paņēmienu grupā ir attiekšanās, kuru veic cīkstonis, krītot atpakaļ 

un pārveļot  pāri  sev pretinieku.  Izpildot  metienus  atliecoties  cīkstonim vajag ieņemt  tādu 
stāvokli, kurā viņa smaguma centrs ir zemāks par pretinieka smaguma centru. (sk. 1. att.).

Metieni atliecoties labi kombinējas ar metieniem noliecoties, nogāšanām u.c. .

1.att. Metiens pāri krūtīm (atliecoties) [28, 31, 35, 48]

Metieni noliecoties
Raksturīgākā  uzbrucēja  darbība  izpildot  šīs  grupas  paņēmienus  ir  ķermeņa 

noliekšana  uz  priekšu  paņēmiena  noslēguma  daļā.  Šīs  grupas  paņēmienu  mācīšana  un 
pilnveidošana  ir  iespējama  cīkstoņiem  jebkura  apmācīšanas  etapā,  jo  uzbrucēja  kustību 
struktūra nav sarežģīta, dabiska, bet prasa zināmu spēka īpašību attīstību. (sk. 2. att.) [1, 21, 
31, 32, 49].

2.att. Metiens, noliecoties satverot ķermeni [28, 31, 35, 48]

Metiens noliecoties tiek izmantots kā pretpaņēmiens un labi savienojas kombinācijās 
ar  pārvietošanu  raujot,  nirienu  un  griešanos,  ar  metieniem  atliecoties  un  iegriežoties,  ar 
nogāšanu nogrūžot un citiem paņēmieniem.



Metieni pāri mugurai (iegriežoties)
Šīs  grupas  paņēmienu  raksturīgais  elements  ir  cīkstoņa  muguras  pagriešana, 

iegriežoties pret pretinieku ar sekojošo noliekšanos un kritienu uz priekšu. Izpildot metienu, 
cīkstonis izdara kādu no tvērieniem ar rokām, pagriežas pret pretinieku ar muguru. Pēc tam 
viņš noliec ķermeni uz priekšu, atrauj pretinieku un, krītot ar viņu uz priekšu sānis, pārmet to 
pāri mugurai uz paklāja. Metieni, iegriežot muguru, tiek veiksmīgi izmantoti kombinācijās ar 
visām stāvcīņas paņēmienu grupām kā sagatavojošās un kā nobeiguma darbības (sk. 3. att.) 
[1, 21, 31, 32, 49].

3.att. Metiens iegriežoties pār gurnu satverot roku un kaklu [28, 31, 35, 48]

Metiens pāri pleciem (dzirnaviņas)
Šīs grupas raksturīgākais elements ir cīkstoņa pagrieziens apkārt pretinieka pleciem 

metiena  virzienā  (ar  dažādām  roku,  kakla  un  ķermeņa  tvērienu  kombinācijām).  Plašs  šo 
metienu izmantošanas klāsts izskaidrojas ar to, ka viņi pēc struktūras ir viegli pieejami un 
salīdzinoši droši mācību procesā, jo tiek izpildīti no ceļiem ar nelielu amplitūdu. Uzbrūkošais 
cīkstonis netiek pakļauts lielam riskam tikt apdraudētam, jo viņa lāpstiņas tiek cieši piesegtas 
ar pretinieka ķermeni un neveiksmes gadījuma viņš var pāriet uz cita paņēmiena izpildīšanu 
(sk. 4. att.) [1, 21, 31, 32, 49].

Metieni ar pagriezienu veiksmīgi var tikt kombinēti ar pārvietošanu raujot un nirienu, 
ar metieniem noliecoties un citiem paņēmieniem.

4.att. Metiens pāri pleciem (dzirnaviņas) [28, 31, 35, 48]

Pārvietošanas veidi
Pārvietošana raujot
Raksturīgs šo paņēmienu grupas elements - pretinieka raušana ar rokām aiz rokas, 

kakla,  ķermeņa.  Izpildītā  rāviena rezultātā,  asa rāviena kustība uz sevi sānis lejā vai zem 
sevis,  cīkstonis izved pretinieku no stabila stāvokļa,  pagriež viņu pret sevi ar  muguru vai 
sāniem, nogāž to uz paklāja vai nostāda uz ceļiem, aiziet tam aiz muguras un notur to parterī. 
Pārvietošana ar rāvienu var tikt izmantota kā pretpaņēmiens un kombinācijās kopā ar citiem 
paņēmieniem. Lai izpildītu pārvietošanu ar rāvienu ir nepieciešams augsts ātrspēka attīstības 
līmenis (sk. 5. att.) [1, 21, 31, 32, 49].



5.att. Pārvietošana raujot [28, 31, 35, 48]

Pārvietošana nirstot
Raksturīgs  elements  pārvietošanai  nirstot  -  sākotnējais  niriens  zem  vienas  no 

pretinieka rokas ar aiziešanu viņam aiz muguras  un sekojošo kritienu parterī  balstoties  uz 
rāvienu un pagriezienu. 

Pārvietošanu  nirstot  izpilda  ar  dažādiem  tvērieniem  aiz  rokas,  kakla,  ķermeni. 
Pārvietošana  labi  kombinējas  ar  citiem  paņēmieniem  stavcīņā.  Tos  var  izpildīt  bez  kāju 
darbībās (sk. 6. att.) [1, 21, 31, 32, 49].

6.att. Pārvietošana ar nirienu [28, 31, 35, 48]

Pārvietošana sagriežot
Raksturīgs  elements  šajā  paņēmienu  grupā  ir  ķermeņa  kustība,  kura  iekļauj  sevī 

atliekšanos ar muguras pagriezienu pret pretinieku un karāšanos uz satvertās rokas. Pie tam 
tiek īstenots pagrieziens apkārt satvertajam loceklim un pretinieka izvešana no līdzsvara ar 
sekojošu kritienu parteri. Atkarībā no tvēriena ciešuma, kāju izvietojuma, atliekšanās rakstura 
un griešanās ilguma šīs grupas paņēmienus var izpildīt ari kā metienus.

Pārvietošana sagriežot, attīsta cīkstoņiem svarīgas kustību iemaņas, kuras saistītas ar 
orientāciju  cīņas  laikā  un  vispārējās  orientācijas  attīstīšanu.  Izpildīt  pārvietošanu  var  no 
dažādiem stāvokļiem;  no  augstas,  zemas  vai  vidējas  stājas,  kā  arī  no  ceļiem (sk.  7.  att). 
Pārvietošana  ar  griešanos  var  tikt  izmantota  kā  pretpaņēmiens,  jo  tā  labi  savienojas 
kombinācijās ar citiem paņēmieniem [1, 21, 31, 32, 49].



7.att. Pārvietošana, sagriežot [28, 31, 35, 48]

Nogāšanas veidi
Nogāšana  nogrūžot.  Raksturīgs  elements  šajā  paņēmienu  grupā  ir  pretinieka 

nogāšana  uz  paklāja.  Pie  tam uzbrūkošais  cīkstonis  grūž  ar  plecu  vai  krūtīm  pretinieku, 
neatraujot no paklāja. Nogāšana nogrūžot, veiksmīgi var tikt izpildīta, ja ir labi attīstītas tādas 
īpašības kā eksplozīvais spēks un ātrums.

Šie paņēmieni labi savienojas kombinācijās ar pārvietošanu, metieniem ar muguras 
pagriešanu un metieniem atliecoties (sk. 8. att.) [1, 21, 31, 32, 49].

8.att. Nogāšana nogrūžot, satverot roku un ķermeni. [28, 31, 35, 48]

Nogāšana sagriežot
Raksturīga  īpatnība  šajā  paņēmienu  grupā sastāv  no  pretinieka  ķermeņa  augšējās 

daļas sagriešanas sānis lejā. Rezultātā pretinieks tiek pagriezts  ar muguru pret paklāju bez 
sekojošas  atraušanas  no  tā  (sk.  9.  att.).  Šīs  grupas  paņēmienus  izpilda  ar  dažādiem roku 
tvērieniem [1, 21, 31, 32, 49].

9.att. Nogāšana sagriežot [28, 31, 35, 48]

Tālāk aplūkosim tādu standarta pozīciju grieķu-romiešu cīņā kā pilnais kontakts, kurš 
tika ieviests sacensību praksē salīdzinoši nesen.



Pilnais kontakts - abpusējs ķermeņa un rokas tvēriens. Cīkstoņi atrodas labajā vai 
kreisajā stājā un īsteno tvērienu, savienojot rokas aiz pretinieka muguras.

10.att. Abpusējs rokas un ķermeņa tvēriens [28, 31, 35, 48]

No šā tvēriena abiem cīkstoņiem ir labas iespējas izpildīt tehniskos paņēmienus, jo 
abi  viņi  atrodas  vienādos  apstākļos  (sk.  10.  att.).  Viens  no  plašāk  izmantojamiem 
paņēmieniem no pilnā kontakta ir  metiens  atliecoties,  kurš  ir  viens no augstvērtīgākajiem 
tehniskajiem paņēmieniem cīņā (sk. 11. att.). Šo paņēmienu cīkstoņi parasti izpilda:

-  uzbrūkot  pretiniekam tas  iztaisnojas,  izmantojot  šo  kustību  tiek  veikts  metiens 
atliecoties;

- izaicinājums - cīkstonis pretiniekam dod iespēju izpildīt metienu atliecoties. Tajā 
momentā, kad pretinieks īsteno ciešāku satvērienu, cīkstonis apsteidzot to izpilda tādu pašu 
metienu.

Raksturīgākā aizsardzība un pretpaņēmiens ir:
- cīkstonis neatļauj īstenot ciešu tvērienu, atvirzot atpakaļ gurnus;
- pretpaņēmiena izpildīšana, izliekot pagrieziena virzienā kāju.

11.att. Metiens pāri krūtīm atliecoties, satverot roku un ķermeni [28, 31, 35, 48]

Satvēriena momentā cīkstonis noslīd atpakaļ - uz leju un pagriežot gurnus pa labi, 
atvirza  labo  kāju  atpakaļ.  Kad  pretinieks  sāk  izpildīt  pagriezienu,  cīkstonis  stipri  saspiež 
pretinieku  ar  rokām,  sāk  virzīt  kāju  (kājas)  un  gurnus  pa  labi  ar  sekojošu  kājas  atbalstu 
pretinieka galvas līmenī (sk. 12. att.) [1, 21, 31, 32, 49].



12.att. Pretpaņēmiena izpildīšana, izliekot kāju pagrieziena virzienā [28, 31, 35, 48]

Raksturīgākā kļūda, izpildot metienu atliecoties, ir: 
1. Uzbrūkošais cīkstonis cieši nepiespiež pretinieka ķermeni pie sevis; 
2. Pretinieka krūtis pēc tvēriena atrodas zemāk nekā uzbrūkošajam cīkstonim.
Viens no efektīvākajiem un plaši pielietotajiem paņēmieniem ir metiens pār gurnu, 

bet  pilnajā  kontaktā  tas  prasa  no  cīkstoņa  augstu  meistarības  līmeni,  jo  pretējā  gadījumā 
pretinieks var izpildīt pretpaņēmienu - metienu atliecoties.

Izpildot  metienus  pār  gurnu,  cīkstonim  jācenšas  pretinieku  izvest  no  līdzsvara 
stāvokļa un, kad pretinieks, cenšoties to saglabāt, veic kustību uz priekšu, izpilda metienu (sk. 
l3. att.). Raksturīgākā aizsardzība no metiena pār gurnu, ir:

cīkstonis iztaisnojas;
cīkstonis  apsteidz  pretinieku  tajā  momentā,  kad  tas  sāk  pagriezties  pret  viņu  ar 

muguru. Vēlāk viņš pietupjas, izvirza gurnus uz priekšu un iztaisnojas.
Pilnajā  kontaktā  cīņas  laikā  var  gadīties  tāda  situācija,  kad  abi  cīkstoņi  atrodas 

abpusējā  tvērienā,  satverot  ķermeni  un  kaklu.  No  tā  veiksmīgi  realizējas  pārvietošana. 
Piemēram, pārvietošana nirstot, satverot ķermeni un kaklu.

Cīkstoņi labajā (vai kreisajā) stājā. Uzbrūkošais cīkstonis satver pretinieku ar labo 
roku (vai kreiso) aiz kakla, ar kreiso uzsit pretinieka labo roku no apakšas uz augšu, nedaudz 
pietupjas un izpilda nirienu zem labās pretinieka rokas. Vienlaicīgi cīkstonis ar labo roku veic 
spēcīgu darbību aiz kakla uz sevi - lejā - pa labi.

13.att. Metiens pāri gurnam iegriežoties, satverot ķermeni un roku [28, 31, 35, 48]



14. att. Pārvietošana ar nirienu [28, 31, 35, 48]

Izpildot šo paņēmienu ir iespējamas šādas kļūdas :
- vājš rāviens ar roku aiz kakla;
- nav sagriežošas kustības raujot aiz kakla.
Līdzīgi pārvietošanai un nirieniem ir nogāšana sagriežot (sk. 14. att.). Šie paņēmieni 

veiksmīgi realizējas galvenokārt, izmantojot pretinieka kļūdas vai liekot tam kļūdīties [1, 21, 
31, 32, 49].

Nogāšana sagriežot, satverot roku un kaklu .
Cīkstonis realizē ciešu tvērienu un tuvojas pie pretinieka,  pagriežoties pie viņa ar 

labo  sānu  un  nolaižoties  lejā.  Vienlaicīgi  viņš  iedarbojas  uz  pretinieku  ar  savu  svaru, 
pārvietojot  to  pretinieka  labās  kājas  virzienā.  Turpinot  kustību,  cīkstonis  cieši  piespiež 
pretinieka plecu un kaklu pie labā sāna un izved tā līdzsvara centru no atbalsta laukuma.

15.att. Nogāšana sagriežot, satverot plecu un kaklu [28, 31, 35, 48]

Izpildot šo paņēmienu, ir iespējamas šādas kombinācijas :
- metiens iegriežoties, satverot plecu un kaklu - nogāšana sagriežot, satverot plecu un 

kaklu;
-  metiens  atliecoties,  satverot  plecu  un  kaklu  no  priekšas  -  nogāšana  sagriežot, 

satverot plecu un kaklu;
- nogāšana sagriežot, satverot plecu un kaklu - tas pats atkārtoti uz otru pusi.
Šajā situācijā izpilda šādu pretpaņēmienu:
- metiens atliecoties, satverot kaklu un ķermeni no priekšas ;
- metiens atliecoties, satverot plecu un kaklu.

Nogāšanas raksturīgākais elements ir pretinieka nogāšana uz paklāja. Šī paņēmiena 
izpilde  ir  iespējama,  ja cīkstonim ir  labi  attīstītas  tādas īpašības kā eksplozīvais  spēks un 
ātrums [1, 21, 31, 32, 49].



Šajā  nodaļā  mēs  apskatījām galvenokārt  tos  paņēmienus,  kuri  ir  raksturīgi  katrai 
paņēmienu  grupai.  Mēs neatspoguļojām visus  tehniskos  paņēmienus,  jo  to  ir  daudz un ir 
iespējami dažādi to izpildīšanas varianti, tas raksturojas ar to, ka tehnisko paņēmienu dažādu 
variantu  radīšana  un  piemērošana  katram  cīkstonim,  ir  tiešs  mācību  treniņu  procesa 
uzdevums. Sportista un trenera radošās darbības rezultāts,  kurš lielā mērā tiek atspoguļots 
cīkstoņa sacensību darbībā un tehnisko paņēmienu izpildes rezultivitātē.

Cīkstoņu tehnisko darbību komponenti
Kustību stabilitātei ir optimāls variācijas diapazons, kurā saglabājas augsta tehnisko 

darbību efektivitāte.
Kustību  iemaņu  variācija  dalās  divos  veidos.  Pirmajā  gadījumā  tā  ir  gadījuma 

variēšana, kura saistās ar automatizēto kustību pašregulējošo funkciju. Otrais variēšanas veids 
ir virzīts uz dažu iemaņu parametru izmaiņu, saglabājot to struktūru mainīgos apstākļos, kuri 
raksturojas  ar  salīdzinoši  šauru  izmaiņu  diapazonu  vadošajā  tehniskā  paņēmiena  iemaņas 
savienojuma parametros.  Līdz  ar  to  sākumkustībās  tiek  atzīmēta  maksimālā  variācija,  pie 
kuras,  neskatoties  uz  ievērojamu  izmaiņu  parametru  diapazonu,  sākumkustībās  saglabājas 
augsta kustību precizitāte un efektivitāte. Labi apgūts paņēmiens treniņ apstākļos vēl nevar 
kalpot  par meistarības kritēriju,  jo tā realizācija  sacensībās caurmērā ir  atkarīga no spējas 
pielietot to kavējošo faktoru ietekmes apstākļos [1, 21, 31, 32, 49].

Kustību  iemaņu  cīņā  vajag  apskatīt  kā  sarežģītu  koordinacionālo  struktūru,  kurā 
izceļas divas fāzes :

Pirmā sagatavojošā - sākumdarbības,  kuras nepieciešamas,  lai nostādītu pretinieku 
sev izdevīgā situācijā, veicot veiksmīgu uzbrukuma realizāciju. Otrā pamatfaze - paņēmiens. 
Pamatfazē  var  izdalīt  četras  daļas,  kurām  piemīt  savi  telpiskie,  laika  un  dinamiskie 
raksturojumi:

1 - tuvošanās pretiniekam,
2 - pretinieka atraušana no paklāja,
3 - pretinieka metiens līdz saskarei ar paklāju,
4 - pretinieka darbību kontrole un viņa fiksācija beigu stāvoklī.
Lai paaugstinātu tehnikas pamatpaņēmienu, stabilitāti, ir nepieciešams pilnveidošanu 

tuvināt  sacensību  apstākļiem.  Šajā  gadījumā  paņēmieniem  ar  sarežģītu  koordināciju 
automatizācijas struktūra norit patstāvīgi mainīgās dinamiskās situācijās un iemaņa pie tam ir 
kustīga.  Toties  lai  paaugstinātu  paņēmiena  efektivitāti,  šo  kustīgumu  ir  nepieciešams 
ierobežot ar noteiktiem rāmjiem [1, 21, 31, 32, 49].

Mūsdienu  tehniskās  sagatavošanas  metodikās  vajag  ņemt  vērā  kustību  iemaņu 
īpatnības, kuru pamatbūtība sastāv no:

1.  Atsevišķām  kustību  iemaņām,  kuras  atšķiras  ar  lielu  variāciju,  pielietojot  tās 
dažādās cīņas situācijās.

2. Līdzīgiem pēc struktūras paņēmieniem (metieni atliecoties, pāri mugurai), kurus 
izpilda: a) paņēmiena formā;

b) pretpaņēmiena formā, katrā gadījumā to ir nepieciešams aplūkot kā jaunu kustību 
iemaņu, kuru nepieciešams patstāvīgi pilnveidot;

c) no dažādām uzbrukuma distancēm;
d) ar dažādiem tvērienu veidiem.
3.  Kustību  iemaņām  ir  atbildes  raksturs  (viņu  izpildīšana  saistīta  ar  cīkstonim 

izdevīgu situāciju radīšanu un noķeršanu).
4. Kustības iemaņas prasa tādu pilnveidošanu, kura ļauj izpildīt kustību ļoti ātri.
5. Atsevišķu paņēmienu cīkstoņi reti izpilda izolēti no citiem paņēmieniem.
Ātra  un  efektīva  racionālās  tehnikas  apgūšana  atrodas  tiešā  atkarībā  no  fiziskās 

sagatavotības  līmeņa.  Pie  tam  apskatīt  sporta  tehniku  atsevišķi  no  sportista  fiziskās 
sagatavotības un no apstākļiem, kuros norisinās sportiskā darbība, būs metodiska kļūda. Par 



pamatu mijiedarbībai starp tehnisko un fizisko sagatavotību kalpo fizisko īpašību un kustību 
iemaņu  vienotība.  Tā  raksturojas  ar  anatomiskajām,  fizioloģiskajām  un  biomehāniskajām 
likumsakarībām, nosacīti- reflektorā mehānisma kopība, kura kalpo kā pamats kustību iemaņu 
attīstīšanā kā arī attīsta sportista fiziskās īpašības [1, 21, 31, 32, 49].

Fiziskās īpašības ir saistītas cita ar citu : attīstīt ātrumu ir neiespējami bez spēka un 
spējas atbrīvot  muskulatūru,  veiklība  bez ātruma,  lēkšana un spēks,  lokanība -  bez spējas 
kvalitatīvi atbrīvoties. Pietiekamās fiziskās sagatavotības trūkums bieži noved līdz kļūdām un 
traumām pie iemaņas stabilizācijas. Sporta cīņā ir noteikta savstarpējā saistība starp iemīļotā 
paņēmiena  izpildes  tehnikas  un  pamatmuskuļu  grupu  attīstības  pakāpes,  kuri  veic  aktīvu 
līdzdalību šajā procesā [1, 21, 31, 32, 49].

Slēdziens
Tādā veidā sporta tehnika cīņā veicina fizisko spēju izpausmi un atbilstošs fizisko 

īpašību attīstības līmenis paaugstina sporta tehnikas efektivitāti.
Līdz  ar  to  tehniskās  meistarības  apgūšanai  jānotiek  nevis  izolēti,  bet  patstāvīgā 

mijiedarbībā ar fizisko īpašību attīstīšanu, un fizisko īpašību attīstīšanai jānotiek, ņemot vērā 
tos specifiskos apstākļus, kuros tās izpaužas.

1.1.2. Partercīņas tehnisko paņēmienu raksturojums grieķu-romiešu cīņā

Partercīņas  tehniskie  paņēmieni  grieķu-romiešu  cīņā  tiek  veikti  stāvoklī  guļus 
(parterā) - parters ir stāvoklis, kurā cīkstonis atrodas balstā uz ceļiem un rokām pret paklāju. 
Parterā ir augšējā un apakšējā cīkstoņa stāvokļi (sk. 16 .att.).

16.att. Parters [22]

Partera cīņas stāvokli cīkstoņi nonāk pēc 90. sekundē stavcīņas ja cīkstonis zaudē pa 
punktiem, vai pie rezultāta 0:0 pirmajā periodā un ja viņš startē zilajā triko, bet otrajā periodā 
ja cīkstonis startē sarkanajā triko, trešajā periodā ja punktu summa par diviem periodiem ir 
mazāka par  pretinieka punktu summu, vai tā ir vienāda tiesnesi izvelk monētu un nosaka 
kuram cīkstonim būs jāuzsāk partercīņa no apakšas [1, 22, 31, 32, 49].

Cīkstonis parterā var nokļūt arī tad, ja otrs cīkstonis veic rezultatīvu tehniski-taktisku 
darbību, pēc kuras cīkstonis nokļūst stāvoklī guļus (parterā). Parterā cīkstonim, kurš atrodas 
augšā teorētiski ir priekšrocības par cīkstoni, kurš atrodas apakšā, tāpēc augšējam cīkstonim ir 
iespēja veikt  kādu no tehniski -taktiskām darbībām un iegūt  tehniskos punktus,  līdz ar to 
uzvarēt  cīņā.  Partercīņas  tehniku  grieķu-romiešu  cīņā  iedala  metienos,  apgrieziešanās, 
noturēšanās  un  iziešanās  virspusē.  Metienu  grupas  partercīņā  ir  metieni  noliecoties, 
iegriežoties,  atliecoties  un  metienos  uzveļot.  Apgriešanu  grupas  partercīņā  ir  apgriešanas 
sagriežot, apskrienot, pārejot, pārveļot, atliecoties un apgriešanas uzveļot. Noturēšanu grupas 
partercīņā ir noturēšana jāteniski, no galvas puses un noturēšana no plecu puses. Partercīņas 



tehnisko paņēmienu iziešanas  virspusē grupas  ir,  iziešana  virspusē ar nirienu (uz priekšu, 
atpakaļ), iziešana virspusē pārkāpjot un iziešana virspusē ar izsēdienu.

Metieni iegriežoties
Izpildot partercīņas metienu iegriežoties uzbrūkošais cīkstonis atrodas pretiniekam 

no  sāniem.  Izpildot  šos  metienus  cīkstonis  var  izmantot  dažādus  tvērienus  ar  rokām  un 
dažādas darbības ar ķermeni. Tā piemēram cīkstonis ar rokām satver partneri tuvāko roku un 
ķermeņi, pēc tam ceļoties pilnīgi vai daļēji atrauj pretinieku no paklāja un iegriežoties pārmet 
pretinieku  sev  pāri  ar  muguru  uz  paklāja.  Lai  veiksmīgi  varētu  izpildīt  šos  paņēmienus 
cīkstonim ir  jābūt  labi  attīstītai  roku,  kāju  un  muguras  muskulatūrai  -  spēka  un  ātrspēka 
īpašībām (sk. 17. att.) [1, 22, 31, 32, 49].

17.att. Metiens iegriežoties [28,31,35,48]

Metieni atliecoties
Šīs grupas metieniem raksturīgākais elements ir uzbrūkošā cīkstoņa ķermeņa kustība 

atpakaļ ar vienlaicīgu atliekšanos. Izpildot metienus atliecoties uzbrūkošais cīkstonis atrodas 
pretiniekam  no  sāniem,  vai  no  mugurpuses,  satverot  ar  rokām  pretinieku  ar  "ačgārno" 
(satverot otrādi) satvērienu vai ar  ķermeņa tvērienu no aizmugures pievelk to pie krūtīm un 
pieceļas kājās. Pēc tam uzbrūkošais cīkstonis atliecoties atpakaļ izsit ar gurniem pretinieku uz 
augšu un pārmet to sev pāri ar muguru uz paklāja lai varētu veiksmīgi izpildīt šos paņēmienus 
cīkstonim  ir  jābūt  labi  attīstītām  tādām  īpašībām  kā  lokanība,  kāju,  muguras  un  roku 
muskulatūras spēks, ātrspēks (sk. 18. att.) [1, 22, 31, 32, 49].



18. att. Metiens atliecoties ar ķermeņa tvērienu no aizmugures [28, 31, 35, 48]

19.att. Metiens atliecoties ar ačgārno ķermeņa satvērienu [28, 31, 35, 48]

Metiens uzveļot
Šīs  grupas  paņēmieni  pēc  izpildīšanas  struktūras  ir  līdzīgi  partercīņas  paņēmienu 

grupai  apgriešana  uzveļot.  Izpildot  tehniskos  paņēmienus,  metiens  uzveļot,  uzbrūkošais 
cīkstonis atrodas pretiniekam no sāniem vai aiz tā muguras. Satverot ar rokām pretinieka roku 
"atslēgā",  uzbrūkošais cīkstonis pievelk pretinieku pie sevis un atrauj to no paklāja. Tālāk 
uzbrūkošais cīkstonis kopā ar pretinieku krīt uz sāniem un izsitot to ar gurniem pārmet ar 
kājām pāri tā galvai un piespiež pretinieku ar lāpstiņām pie paklāja. Raksturīgākā īpatnība 
metieniem uzveļot ir tā, ka pretinieks tiek atrauts no paklāja. Lai varētu veiksmīgi izpildīt šos 



metienus cīkstonim ir nepieciešamas labi attīstītas tādas fiziskās īpašības, kā lokanība, roku, 
kāju un muguras muskuļu spēks, ātrspēks (skat.20.att.) [1, 22, 31, 32, 49].

20.att. Metiens uzveļot [28, 31, 35, 48]

Apgriešanas veidi 
Apgriešana sagriežot
Apgriešana sagriežot ir pati lielākā partercīņas tehnisko paņēmienu' grupa. Izpildot 

apgriešanu  sagriežot,  uzbrūkošais  cīkstonis  atrodas  pretiniekam  no  sāniem.  Uzbrūkošais 
cīkstonis var izmantot vairākus tvērienus ar rokām. Tā piemēram, uzbrūkošais cīkstonis var 
satvert ar rokām pretinieka kaklu un tālāko augšstilbu no augšas vai ari ar rokām satvert un 
sakrustot pretinieka kājas. Tālāk uzbrūkošais cīkstonis sagriež pretinieka ķermeni uz sāniem, 
apgriežot to ar muguru pret paklāju. Lai varētu veiksmīgi izpildīt šos paņēmienus cīkstonim ir 
jābūt labi attīstītai roku, kāju un ķermeņa muskulatūrai, spēka un ātrspēka īpašībām (sk. 21., 
22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. att.).

21.att. Apgriešana sagriežot uz priekšu ar abu roku satvērienu [28, 31, 35, 48]

22.att. Apgriešana sagriežot uz priekšu ar abu roku satvērienu no augšas [28, 31, 35, 48]



23.att. Apgriešana sagriežot uz priekšu ar vienas rokas satvērienu no augšas un otru no 
apakšas [28, 31, 35, 48]

24.att. Apgriešana sagriežot uz priekšu ar rokas un kakla satvērienu [28, 31, 35, 48]

25.att. Apgriešana sagriežot uz priekšu ar vienas rokas satvērienu [28, 31, 35, 48]

26.att. Apgriešana sagriežot uz priekšu ar rokas un kakla vienlaicīgu satvērienu [28, 31, 
35, 48]



27.att. Apgriešana sagriežot atpakaļ ar „atslēgas” un kakla satvērienu [28, 31, 35, 48]

28.att. Apgriešana sagriežot atpakaļ ar ačgārno satvērienu [28, 31, 35, 48]

29.att. Apgriešana sagriežot atpakaļ ar ķermeņa satvērienu no apakšas ar abām rokām 
[28, 31, 35, 48]

30.att. Apgriešana sagriežot atpakaļ vienas rokas satvēriens no apakša caur plecu [28, 
31, 35, 48]

Apgriešana apskrienot
Izpildot tehniskos paņēmienus apgriešana apskrienot,  uzbrūkošais cīkstonis atrodas 

pretiniekam no sāniem. Izpildot šos tehniskos paņēmienus uzbrūkošais cīkstonis var izmantot 
vairākus tvērienus ar rokām. Piemēram uzbrūkošais cīkstonis satvēr ar rokām pretinieka roku 
"atslēgā". Pēc tam uzbrūkošais cīkstonis notriec pretinieku uz vēdera un atbalstoties ar rokām 
un sava ķermeņa augšējo daļu, apskrien apkārt pretinieka galvai, apgriežot to ar muguru pret 
paklāju.  Tehniskos paņēmienus apgriešana apskrienot var savienot kombinācijās ar  tādiem 
tehniskajiem  paņēmieniem,  kā  apgriešana  atliecoties  un  apgriešana  uzveļot.  Lai  varētu 



veiksmīgi  izpildīt  šos  paņēmienus  ir  jābūt  labi  attīstītām  spēka  un  ātrspēka  īpašībām un 
veiklībai (sk. 31. att.) [1, 22, 31, 32, 49].

31.att. Apgriešana apskrienot ar rokas satvērienu [28, 31, 35, 48]

Apgriešana atliecoties
Izpildot tehniskos paņēmienus, apgriešana atliecoties, uzbrūkošais cīkstonis atrodas 

pretiniekam  aiz  muguras  vai  arī  no  sāniem.  Izpildot  apgriešanu  atliecoties,  cīkstonis  var 
izmantot  dažādus  satvērienus  ar  rokām.  Piemēram uzbrūkošais  cīkstonis  ar  rokām satver 
pretinieka kaklu caur padusi un, pēc tam uzbrūkošais cīkstonis atliecot pretinieka ķermeni, 
apgriež to ar muguru pret paklāju. Izpildot šos paņēmienus ir jābūt labi attīstītai muguras, kāju 
un roku muskulatūrai, ātrspēka, un spēka īpašībām (sk. 32., 33., 34. att.).

32.att. Apgriešana atliecoties ar rokas un kaklu satvērienu [28, 31, 35, 48]

33.att. Apgriešana atliecoties ar vienas rokas satvērienu [28, 31, 35, 48]



34. att. Apgriešana atliecoties ar rokas un kakla krustenisko satvērienu [28, 31, 35, 48]

Apgriešana uzveļot
Izpildot  tehniskos  paņēmienus,  apgriešana  uzveļot,  uzbrūkošais  cīkstonis  atrodas 

pretiniekam aiz muguras vai arī no sāniem. Izpildot apgriešanu uzveļot uzbrūkošais cīkstonis 
var  izmantot  tvērienus,  satverot  ar  rokām  pretinieka  ķermeni,  satverot  ķermeni.  Tālāk 
uzbrūkošais  cīkstonis  nostājas  "tiltā"  (balsts  uz  galvas  ar  muguru  pret  paklāju)  apgriežot 
pretinieku ar muguru pret paklāju. Lai varētu veiksmīgi  izpildīt  šos tehniskos paņēmienus 
cīkstonim ir jābūt labi attīstītām tādām īpašībām kā lokanība, ātrspēks, roku, kāju un muguras 
muskulatūras spēks (sk. 35., 36.att.) [1, 22, 31, 32, 49].

35. att. Apgriešana uzveļot, satverot ķermeni un roku [28, 31, 35, 48]



36.att. Apgriešana uzveļot, satverot ķermeni [28, 31, 35, 48]
 

Slēdziens
Šajā  nodaļā  mēs  apskatījām  partercīņas  tehnisko  paņēmienu  grupas,  konkrēti  - 

metienu grupu un apgriezienu grupu, un šo grupu raksturīgākos tehniskos paņēmienus.
Lai  veiksmīgi  izpildītu  partercīņas  tehniskos paņēmienus,  cīkstoņiem ir  jābūt labi 

attīstītām tādām fiziskām īpašībām kā spēks, ātrspēks un izpildot metienus atliecoties ir jābūt 
labi attīstītai lokanībai.

1.2. Cīņas noteikumu vēsture

Cilvēkam nepārtraukti  nākas aizstāvēt savas dzimtās vietas, zemi, upes, ezerus un 
sevi pašu, tieši šo iemeslu dēļ vienmēr ir pastāvējusi cīņa starp sabiedrības locekļiem un cīņas 
māksla  ir  veids  kā  izdzīvot.  Senos  laikos  cīņas  veidi  kļuva  par  neatņemamu  sastāvdaļu 
fiziskajā  sagatavošana  un  kara  mākslā.  Pašus  cīņas  mākslas  sākums  ir  jāmeklē  senajā 
Grieķijā. Senajā Grieķija cīņas māksla kļuva par neatņemamu cilvēku dzīves sastāvdaļu, jo tā 
tika  pieminēta  gan  Grieķu  literatūrā,  mitoloģijā,  mākslā.  Par  cīņas  mākslas  nozīmīguma 
liecina arī tas, ka cīņas māksla tika iekļauta vienās no pirmajām Olimpiskajām spēlēm  (776g. 
p.m.e.). Klasiskajā Grieķu pieccīņā pentatlonā (skriešana, šķēpmešana, diska mešana, lekšana, 
cīņa),  kulminācija  tika  sasniegta  tieši  cīņas  laikā.  Senajā  Grieķijā  cīņas  bija  neatņemama 
sastāvdaļa  no  cilvēku  dzīvēs,  ar  cīņām  nodarbojās  gandrīz  visi  un  cīņu  uzvarētāji  bija 
pielīdzināmi varoņiem. Mainoties gadsimtiem, mainījās ari cilvēku uzskati un ar laiku cīņas 
nozīme  sāka  samazināties,  līdz  mūsu  ēras  ceturtajā  gadsimta  tika  slēgtas  visas  gladiatoru 
skolas  un  ar  to  beidzās  arī  olimpiskā  ēra.  18.  gadsimta  beigas  un  19.  gadsimta  sākuma 
pamazām  sāka  attīstīties  mūsdienu  grieķu-romiešu  cīņas.  Šī  sporta  veida  pirmsākumu 
meklējami Francijā, valsti kur ar to nodarbojās gan pilsētās, gan arī lauku reģionos. Laika 
gaitā grieķu-romiešu cīņas kļuva aiz vien pieprasītākas un skatāmākas, līdz ar to arī cilvēku 
daudzums, kas piedalījās un skatījās, kļuva arvien lielāks. Šī sporta veida attīstība sākas ar 
sacensībām kura notika starp Francijas pilsētām un vēlāk saka pārauga pasaules čempionātos. 
Labi organizētas sporta sacensības un plaša reklāma, kā arī sportistu taktiskais izpildījums un 
tehnisko paņēmienu plašums atnesa grieķu-romiešu cīņām neiedomājamu popularitāti. 1848. 
gada  Francija  tapa  pirmais  speciali  sagatavotais  laukums  cīkstoņiem,  kurs  tika  paredzēts 
profesionāliem cīkstoņiem. Francija kļuva par grieķu-romiešu cīņu epicentru, jo tieši Francija 
risinājās spraigākās cīņas un tieši Francija vārēja sastapt labākos cīkstoņus un apgūt cīņas 
taktiskos  un  tehniskos  paņēmienus.  1896.  gada  franču  cīņas  tika  iekļautas  mūsdienu 



olimpiskajās  spēlēs.  Un  olimpiskā  komiteja  šim  sporta  veidam  deva  pirmo  oficiālo 
nosaukumu „grieķu-romiešu cīņa”. 1912. gada tika nodibināta starptautiskā cīņas federācija-
FILA,  mūsdienās  šī  organizācija  ir  kļuvusi  par  vienu  no  lielākajām  sporta  federācijām 
pasaulē. No pašiem pirmsākumiem, kad tapa starptautiskā federācija, tika izvirzīts uzdevums, 
lai saglabātu grieķu-romiešu cīņu popularitāti regulāri pilnveidot noteikums, lai padarītu šo 
sporta veidu vel skatāmāku [51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61].

Jūs varat iepazīties ar noteikumu vēsturi grieķu-romiešu cīņās 2. tabulā:

2 .tabula
Noteikumu vēsture grieķu-romiešu cīņās 

Gads Svaru kategorijas, kg Galvenās noteikumu izmaiņas

1896.g. Bez svēršanas Bez  laika  ierobežojuma  līdz  plecu  uzvarai 
[24, 59, 62]

1904.g. -75; +75 Bez  laika  ierobežojuma  līdz  plecu  uzvarai 
[24, 62]

1905.g. -68; -80; +80 Bez laika ierobežojuma līdz plecu uzvarai [2, 
24, 59]

1906.g. -75; -85; +85 Bez laika ierobežojuma līdz plecu uzvarai [8, 
24, 62]

1910.g. -60; -70; -85; +85 Bez  laika  ierobežojuma  līdz  plecu  uzvarai 
[24,]

1911.g. -70; -67,5; -73; -83; +83 Bez  laika  ierobežojuma  līdz  plecu  uzvarai 
[23,24]

1920.g. -58; -62; -67,5; -75; -82,5; +82,5 20 min.  –  10  min  stavcīņas  laiks  2*3 min. 
partercīņas  laiks  4  min.  stāvcīņas  laiks  [23, 
24]

1931.g. -56; -61; -66; -72; -79; -87; +87 20 min.  –  10  min  stavcīņas  laiks  2*3 min. 
partercīņas laiks 4 min. stāvcīņas laiks [3, 8, 
18, 23, 24]

1947.g. -52; -57; -62; -67; -73; -79; -87; +87 15  min.  6  min.  stāvcīņas  laiks  2*3  min. 
partercīņas  laiks  3  min.  stāvcīņas  laiks 
[4,8,23,24,33]

1956 -52; -57; -62; -67; -73; -79; -87; +87 12  min.  6  min.  stāvcīņas  laiks  2*2  min. 
partercīņas laiks 2 min. stavcīņas laiks [8, 24, 
33, 36]

1961.g. -52; -57; -63; -70; -78; -87; -97; +97 2*5 min. [8, 19, 24, 33, 44]

1969.g. -48; -52; -57; -62; -68; -74; -82; -90; 
-100; +100

3*3 min. [8, 24, 26, 33, 37, 44, 45, 46, 47]



2 .tabulas turpinājums

1985.g. -48; -52; -57; -62; -68; -74; -82; -90; 
-100; 100-130

5 min. 3 min. papildlaiks [8, 9, 24, 44]

1997.g. -54; -58; -63; -69; -76; -85; -97; 97-
120

2*3 min. 30 sek. papildlaiks [5, 8, 10, 24, 40]

2002.g. -55; -60; -66; -74; -84; -96; 96-120 2*3 min. 30 sek. papildlaiks [6, 8, 11, 17, 41]

2005.g. -55; -60; -66; -74; -84; -96; 96-120 3*2  min.  60  sek.  stāvcīņas  laiks  2*30  sek. 
obligātais parters [7, 12, 16, 42, 51]

2009.g. -55; -60; -66; -74; -84; -96; 96-120 3*2  min.  90  sek.  stāvcīņas  laiks  30  sek. 
obligātais parters [13, 14, 15, 51]

Slēdziens

Grieķu-romiešu  cīņas  ir  nemitīgi  pilnveidojušās  gan  tehniski,  gan  taktiski  un 
noteikumi arī ir pilnveidojušies. Līdz ar šī spora veida popularitātes pieaugumu, pilnveidojās 
noteikumu, lai padarītu šo sporta veidu daudz interesantāku un skatāmāku. Starptautiskā cīņas 
federācija cenšas pilnveido noteikumu tā, lai viņus vieglāk uzver televīzijas skatītājiem, tāpēc 
samazinās cīņas laiks.    

1.3. Punktu piešķiršanas noteikumi

Lai mēs spētu noteikt  kritērijus,  pēc kuriem mēs spētu novērtēt  sportistu  darbību 
cīņas laikā grieķu-romiešu cīņās mēs izmantojam noteikumu redakciju 2005-2009. gada un 
konstatējām,  ka  kritēriji  pēc  kuriem novērtēja  sportistu  darbību  nav  mainījušie.  Cīkstoņu 
tehniskais izpildījums tiek novērtēts ar 1; 2; 3; 5; ballēm. Zemāk Jūs varat aplūkot 3. tabulu 
kura ir norādīts par kādam darbībām un kādus punktus var iegūt sportisti.  

3. tabula

Punktu piešķiršanas kritērijs

1 punkts
cīkstonim, kurš pretinieku pārved parterā, aizejot viņam aiz muguras, un ja 

šajā pozīcijā viņš notur viņu savā kontrolē (trīs  kontakta punkti ar paklāju: abas 
rokas un viens celis vai abi ceļi un viena roka)

cīkstonim,  kurš  izpilda  paņēmienu  stāvus  vai  partera  pozīcijā,  bet 
nenostāda pretinieku bīstamā stāvoklī

cīkstonim, aizejot tam aiz muguras
cīkstonim, kurš bloķē pretinieku uz vienas vai abām izstieptām rokām, ar 

muguru pret paklāju
uzbrūkošajam cīkstonim, kuru pretinieks kavē ar aizliegtu paņēmienu, bet 

uzbrucējs savu paņēmienu tomēr izpilda.
uzbrūkošajam cīkstonim,  kura pretinieks  izvairās  no paņēmiena,  bēg  no 

paklāja, atsakās sākt cīņu, veic neatļautas vai brutālas darbības vai pārtrauc klinču



3. tabulas turpinājums

1 punkts

cīkstonim,  kurš  notur  savu  pretinieku  bīstamā  pozīcijā  uz  piecām 
sekundēm vai ilgāk

cīkstonim, kura pretinieks kaut ar vienu kāju skar aizsardzības zonu
cīkstonim, kura pretinieks atkārtoti neveic pareizu klinča satvērienu
cīkstoņim, kura pretinieks prasa apturēt cīņu traumas dēļ, bet nav redzama 

asiņošana [7, 12, 13, 42, 43].

2 punkti
cīkstonim,  kurš  izpilda  paņēmienu  partera  pozīcijā,  un  noved  savu 

pretinieku bīstamā stāvoklī vai tas pleciem skar paklāju.
uzbrūkošajam cīkstonim, kura pretinieks pleciem skar paklāju.
uzbrūkošajam cīkstonim, kura pretinieks izvairās no paņēmiena ar iziešanu 

ārpus paklāja bīstamā pozīcijā
uzbrūkošajam cīkstonim, kura pretinieks uzsāk neatļautu paņēmienu, kas 

neļauj viņam pabeigt uzsākto paņēmienu vai tušē
cīkstonim, kurš aizstāvas, ja uzbrūkošais cīkstonis pleciem skar paklāju vai 

izveļas caur pleciem, izpildot paņēmienu
cīkstonim,  kuru  pretinieks  neatļauti  bloķē  un  neļauj  izpildīt  paņēmienu 

stāvus pozīcijā, arī bīstamā stāvoklī [7, 12, 13, 42, 43].

3 punkti
cīkstonim,  kurš  izpilda  paņēmienu  stāvus  pozīcijā,  kas  noved  viņa 

pretinieku bīstamā pozīcijā ar tiešu mazas amplitūdas metienu
par jebkuru paņēmienu, kas izpildīts paceļot pretinieku no paklāja, mazā 

amplitūdā, pat ja viens vai abi uzbrūkošā cīkstoņa ceļi ir pie zemes tik ilgi, kamēr 
uzbrukums beidzas ar tūlītēju bīstamu pozīciju

cīkstonim, kurš izpilda plašas amplitūdas paņēmienu, nenovedot pretinieku 
tiešā un tūlītējā bīstamā pozīcijā

Ja,  izpildot  paņēmienu,  cīkstonis,  kurš  aizstāvas,  pieskaras  paklājam ar 
vienu  vai  abām  rokām,  bet  nekavējoties  nonāk  bīstamā  pozīcijā,  uzbrūkošais 
cīkstonis saņem trīs punktus. [7, 12, 13, 42, 43].

5 punkti
visi plašas amplitūdas paņēmieni, kas izpildīti stāvus pozīcijā un kas noved 

cīkstoni, kurš aizstāvas, tiešā un tūlītējā bīstamā pozīcijā
par  paņēmieniem,  ko  izpilda  cīkstonis  partera  pozīcijā,  pilnībā  paceļot 

pretinieku no zemes ar plašas amplitūdas paņēmienu, kas noved pretinieku tiešā un 
tūlītējā bīstamā pozīcijā [7, 12, 13, 42, 43].

Slēdziens

Pēc  punktu  piešķiršanas  par  tehnisko  izpildījumu  kritēriju  pārskatīšanas,  mēs 
konstatējām,  ka  punktu  piešķiršanas  kritēriji  nemainījās.  1-punktu  var  gūt  par  pretinieka 
pārvešana parterī:  2-punktus  par  apgriešanu parteri  caur  lāpstiņām:  3-punktus metiens  vai 
nogāšana uz lāpstiņām: 5-punkti par metienu ar augstu amplitūdu jeb kurā plaknē.   



1.4. Rezumējums

Cilvēkam nepārtraukti  nākas  aizstāvēt  savas  dzimtas  vietas,  upes,  ezerus  un sevi 
pašu,  tieši  šo iemeslu  dēļ  vienmēr  ir  pastāvējusi  cīņa starp sabiedrības  locekļiem un cīņa 
māksla  ir  veids  kā  izdzīvot.  Senos  laikos  cīņās  veidi  kļuva  par  neatņemamu  sastāvdaļu 
fiziskajā  sagatavošana  un  kara  mākslā.  Pašus  cīņas  mākslas  sākums  ir  jāmeklē  senajā 
Grieķijā. Senajā Grieķija cīņas māksla kļuva par neatņemamu cilvēku dzīves sastāvdaļu, jo tā 
tika  pieminēta  gan  Grieķu  literatūrā,  mitoloģijā,  mākslā.  Par  cīņas  mākslas  nozīmīguma 
liecina arī tas, ka cīņas māksla tika iekļauta vienās no pirmajām Olimpiskajām spēlēm  (776g. 
p.m.e.). 

Klasiskajā  Grieķu  pieccīņā  pentatlonā  (skriešana,  šķēpmešana,  diska  mešana, 
lekšana,  cīņa),  kulminācija  tika  sasniegta  tieši  cīņas  laikā.  Senajā  Grieķijā  cīņas  bija 
neatņemama sastāvdaļa no cilvēku dzīvēs, ar cīņām nodarbojās gandrīz visi un cīņu uzvarētāji 
bija pielīdzināmi varoņiem. Mainoties gadsimtiem, mainījās ari cilvēku uzskati un ar laiku 
cīņas nozīme sāka samazināties, līdz mūsu ēras ceturtajā gadsimta tika slēgtas visas gladiatoru 
skolas  un  ar  to  beidzās  arī  olimpiskā  ēra.  18.  gadsimta  beigas  un  19.  gadsimta  sākuma 
pamazām  sāka  attīstīties  mūsdienu  grieķu-romiešu  cīņas.  Šī  sporta  veida  pirmsākumu 
meklējami Francijā, valsti kur ar to nodarbojās gan pilsētās gan ari lauku reģionos. Laika gaita 
grieķu-romiešu  cīņas  kļuva  aiz  vien  pieprasītākas  un  skatāmākas,  līdz  ar  to  ari  cilvēku 
daudzums kas piedalījās un skatījās kļuva ar vien lielāks. Šī sporta veida attīstība sākas ar 
sacensībām kura notika starp Francijas pilsētām un vēlāk saka pārauga pasaules čempionātos. 
Labi organizētas sporta sacensības un plaša reklāma, kā ari sportistu taktiskais izpildījums un 
tehnisko paņēmienu plašums atnesa grieķu-romiešu cīņām neiedomājamu popularitāti. 

1848. gadā Francija tapa pirmais speciali sagatavotais laukums cīkstoņiem, kurš tika 
paredzēts  profesionāliem cīkstoņiem.  Francija  kļuva par  grieķu-romiešu cīņu epicentru,  jo 
tieši Francija risinājās spraigākās cīņas un tieši Francija vārēja sastapt labākos cīkstoņus un 
apgūt  cīņas  taktiskos  un tehniskos  paņēmienus.  1896.  gada  franču cīņas  tika  ka iekļautas 
mūsdienu olimpiskajās spēlēs un olimpiska komiteja šim sporta veidam deva pirmo oficiālo 
nosaukumu grieķu-romiešu cīņas. 1912. gadā tika nodibināta starptautiskā cīņas federācija, 
mūsdienās  šī organizācija ir kļuvusi par vienu no lielākajām sporta federācijām pasaulē. No 
pašiem pirmsākumiem, kad tapa starptautiskā federācija, tika izvirzīts uzdevums, lai saglabātu 
grieķu-romiešu cīņu popularitāti regulāri pilnveidot noteikums, lai padarītu šo sporta veidu 
vel skatāmāku. Grieķu-romiešu cīņa ir viens no vissenākajiem cīņas sporta veidiem, tapāt arī 
grūtākajiem, kur nav atļauti klupinājumi, kā arī aizliegta pretinieka satveršana aiz kājām, ar to 
arī izskaidrojama Grieķu-romiešu cīņās augstā grūtības pakāpe - paņēmienu iemācīšanās un to 
izkopšana. [51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61].

Ar taktiku grieķu-romiešu cīņā saprot veiksmīgu tehnisko, fizisko un gribas īpašību 
izmantošanu, ievērojot pretinieka īpatnības konkrētajā situācijā ar mērķi sasniegt uzvaru cīņā 
un sacensībā kopumā. Grieķu-romiešu cīņas iemaņu noturīgumu nosaka iespēja izmantot to 
cīņā  ar  spēcīgu  pretinieku  atbildīgā  sacensībās.  Tādos  apstākļos  ir  nepieciešams  maldināt 
pretinieku par saviem īstenajiem mērķiem vai arī piespiest to ieņemt sev izdevīgu stāvokli 
tehniskās  darbības  veikšanai.  Citiem  vaidiem  sakot,  vajag  spēt  speciāli  radīt  labvēlīgu 
dinamisku situāciju, tāpēc pirmais uzdevums cīkstoņu taktiskajā sagatavotībā - izstrādāt spēju 
savienot  tehniskās  darbības  ar  taktiskajām,  tas  ir  apstrādāt  pietiekamu  tehniski  -  taktisko 
darbību  daudzumu.  Otrais  taktiskās  sagatavotības  uzdevums  -  izstrādāt  operatīvo  taktisko 
domāšanu, kurai vajag nodrošināt savlaicīgu un racionālu iemaņu izmantošanu cīņas laikā ar 
dažādiem pretiniekiem,  un,  kā  beidzot  trešais  taktiskās  sagatavotības  uzdevums  -  iemācīt 
cīkstonim  analizēt  un  salikt  kopā  pušu  iespējas,  un  uz  šī  pamata  sastādīt  cīņas  plānu, 
prognozēt iespējamos variantus, tas ir modelēt cīņas gaitu.



Jaunie noteikumi pasvītro tieši cīņas tehnisko līdzekļu nozīmīgumu, tehnisko darbību 
neesamība pat pie augstas kustību aktivitātes tiek vērtēta, kā pasivitāte un atbilstoši sodīta. 
Pastāv vairākas taktiskās darbības, kā spēka spiediena, kura uzdevums ir ar nepārtrauktiem 
uzbrukumiem nogurdināt, maldināt pretinieku, kā arī izjaukt viņa elpošanas tempu un šajos 
apstākļos veikt tehnisko darbību. Spēka spiediens ir obligāts cīņas vešanas taktiskais veids 
mūsdienu  cīņā.  Toties  daudzi  cīkstoņi  nevar  īstenot  aktīvo  spiedienu,  citiem savukārt  tas 
vienkārši nav izdevīgs. Tādos gadījumos spēka spiediens tiek savienots vai nu ar nogaidīšanu 
(lai atpūstos vai saglabātu pārsvaru), vai presingu (lai nogurdinātu pretinieku vai saglabātu 
pārsvaru). Viens no būtiskākajiem momentiem cīņas laikā ir  presings un tā mērķis ir - nedot 
pretiniekam īstenot drošu tvērienu, pēc iespējas nogurdināt to, pie tam nesaņemot brīdinājumu 
par pasivitāti  un saglabātu pārsvaru. Viens no presinga īstenošanas līdzekļiem ir enerģiska 
darbība, kurā iekļaujas rāvieni, grūšana, īslaicīga bloķēšana (atbalstīšanās pretinieka krūtīs ar 
elkoņiem un galvu, viņa roku fiksācija, īslaicīgi bloķēt tvērienu, mainot to ar manevrēšanu, 
izvešana no līdzsvara, novēršošās darbības, aktivitātes imitēšana).   Uz noguruma fona var 
izmantot nogaidīšanas stratēģiju kuras mērķis ir - noturēt pārsvaru balles, saglabāt spēkus un 
atpūstos, satikt pretinieka uzbrukumu ar pretuzbrukumu. Nogaidīšanas līdzekļi  galvenokārt ir 
manevrēšana,  izaicinājums,  pēkšņums,  kā  arī  uzmanības  novēršana  un  kustību  saistīšana. 
Spēka spiediens un nogaidīšana vienas cīņas laikā var vairākkārt nomainīt viena otru. īpaši 
labs efekts tiek novērots momentā, kad notiek pāreja no nogaidīšanas uz spēka spiedienu. 

Tehnisko  darbību  veikšanas  taktika  balstās  uz  zināšanām  un  prasmīgu  labvēlīgo 
apstākļu izmantošanu, kuri rodas cīņas laikā, kā arī spējā radīt šos apstākļus. Tieši taktika lielā 
mērā nosaka tehnisko darbību efektivitāti. Izšķir trīs taktikas veidus:

Tehnisko darbību izpildes taktika;
Cīņas vešanas taktika;
Sacensību piedalīšanās taktika
Lai  mēs spētu noteikt  kritērijus,  pēc kuriem mēs spētu novērtēt  sportistu  darbību 

cīņas laikā grieķu-romiešu cīņās, mēs izmantojam noteikumu redākciju 2005. un 2009. gada. 
Mēs konstatējām, ka kritēriji pēc kuriem novērtēja sportistu darbību nav mainījušie, cīkstoņu 
tehniskais izpildījums tiek novērtēts ar 1, 2, 3, 5 punktiem.



2009.GADĀ NOTEIKUMU IZPĒTE UN IZMAIŅU IETEKME 
UZ SPORTISTU TEHNISKO UN TAKTISKO DARBĪBU 

SACENSĪBĀS LAIKĀ
1.5. Salīdzināt 2005. un 2009. gada noteikumus redakcijas grieķu-romiešu 

cīņā

Saskaņā ar FILA sanāksmi, kas notika Romā, 2009. gada 31. janvārī, tika apstiprināti 
sekojoši  grozījumi  cīņas  noteikumos  (sk.  1.  pielikumu).  Šie  noteikumi  stājas  spēkā 
nekavējoties  attiecībā  uz  visām  starptautiskajām  sacensībām,  kas  iekļautas  FILA 
starptautiskajā  sacensību  kalendārā.  Izejot  no  Kontinentālo  čempionātu  rezultātiem  2009. 
gada maija  beigās,  FILA birojs analizēs  šīs  izmaiņas  un to ietekmi uz cīņu,  sekojoši tiks 
pieņemts galīgais lēmums par šo izmaiņu atstāšanu spēkā attiecībā uz Olimpiskajām spēlēm 
Londonā, 2012. gadā.

A) Visiem cīņas sporta veidiem: BC, BCS, G-R

1. Cīņas tiesāšana

Pēc  2009.  gada  noteikumiem-  Tiesnešu  sastāvu  veido  arbitrs,  sānu  tiesnesis  un 
paklāja vadītājs. Visi lēmumi jāpieņem vienbalsīgi vai arī ar vairākuma pārsvaru attiecībā 2:1. 
Tiesnešu sastāvs turpmāk nedrīkstēs izmantot video pierādījumus savu lēmumu pieņemšanai. 

Pēc  2005.  gada  noteikumiem-  Tiesnešu  sastāvu  veido  arbitrs,  sānu  tiesnesis  un 
paklāja vadītājs. Visi lēmumi jāpieņem vienbalsīgi vai arī ar vairākuma pārsvaru attiecībā 2:1. 
Tiesnešu sastāvs turpmāk drīkstēs izmantot video pierādījumus savu lēmumu pieņemšanai. 

2. Cīkstoņu tiesības

Pēc 2009. gada noteikumiem Katram cīkstonim ir tiesības – vienu reizi cīņas laikā – 
lūgt paklāja vadītāju noskatīties mača videoierakstu kopā ar tiesnešu sastāvu un ar apelācijas 
instance,  ja viņš/viņa uzskata,  ka ir  pieļauta  kļūda.  Šis lūgums jāizsaka cīkstoņa trenerim, 
kuram jāpaceļ baltā kartiņa un jāgaida, līdz paklāja vadītājs dos rīkojumu arbitram pārtraukt 
maču, kad sportisti būs atgriezušies neitrālā pozīcijā. Tiesnešu sastāvam jāpaliek savās vietās, 
kamēr strīdīgā darbība tiek attēlota palēninājumā uz lielā ekrāna (ja tāds ir zālē) vai arī uz 
tablo. 

Pēc 2005. gada noteikumiem šī punkta nav.

Katram cīkstonim būs atļauts lūgt noskatīties videoierakstu tikai  vienu reizi  mača 
laikā, taču, ja tiesneši apstrīdēšanu pieņems (vai arī apelācijas instance) maina savu viedokli 
par  labu  tam,  kas  apstrīdējis  tiesnešu  lēmumu,  cīkstonis  joprojām  saglabā  savas  tiesības 
noskatīties  videoierakstu  šī  paša  mača  laikā.  Taču,  ja  tiesnešu  sastāvs  apstiprina  savu 
iepriekšējo  viedokli  un  noraida  cīkstoņa  celtos  iebildumus,  cīkstonim  vairs  nav  tiesību 
izmantot savas tiesības, kā arī 1 punkts tiek dots pretiniekam.

Pēc 2005. gada noteikumiem šī punkta nav.

3. Apelācijas instance

Katrā čempionātā FILA prezidents vai arī viņa iecelta persona šim mērķim, izveidos 
apelācijas instanci katram paklājam 3 cilvēku sastāvā (Instruktori, Biroja locekļi vai eksperti). 



Šī apelācijas instance atradīsies atsevišķi no sānu tiesneša un paklāja vadītāja, lai nevarētu 
sazināties vai ietekmēt tiesnešu sastāva viedokli jebkādā veidā. Tās galvenie pienākumi būs 
kontrolēt,  vai  visas  nepieciešamās  tiesāšanas  procedūras  tiek  ievērotas,  saskaņā  ar  cīņas 
noteikumiem. Apelācijas instancei nebūs tiesības lūgt videoieraksta noskatīšanos, šīs tiesības 
būs rezervētas cīkstoņiem.

Tad,  kad  cīkstonis  lūdz  video  noskatīšanos,  apelācijas  instance  izskatīs  strīdīgo 
darbību vienlaicīgi ar tiesnešu sastāvu un skatītājiem. Apelācijas instance tiks informēta par 
tiesnešu sastāva pieņemto lēmumu, to darīs paklāja vadītājs un, ja ir acīm redzams pamats 
domāt,  ka  tiesnešu  sastāvs  kļūdās,  apelācijas  instancei  būs  pēdējais  vārds.  Gadījumā,  ja 
tiesnešu sastāvs vai Apelācijas instance pieļaus nopietnu kļūdu, tiem FILA biroja darbinieki 
piemēros sankcijas, taču vairs netiks pieņemtas nekādas sūdzības vai pārsūdzēšana par maču 
pēc būtības.

Pēc 2005. gada noteikumiem šī punkta nav.

Pēc 2009. gada noteikumiem grieķu-romiešu cīņā mačs tiek uzvarēts,  uzvārējot 2 
periodus pa 2 minūtēm, kas sadalīti: 90 sekundes stāvus cīņā un 30 sekundes partera cīņā. 

Pēc 2005. gada noteikumiem grieķu-romiešu cīņā mačs tiek uzvarēts,  uzvārējot 2 
periodus pa 2 minūtēm, kas sadalīti: 60 sekundes stāvus cīņā un 2*30 sekundes partera cīņā.

Pēc 2009. gada noteikumiem cīkstonis, kurš ņem klinču, drīkstēs izvēlēties to darīt 
no sānu pozīcijas vai arī no aizmugures pozīcijas, turot savas rokas uz pretinieka pleciem un 
celi uz paklāja. 

Pēc  2005.  gada  noteikumiem cīkstonis  ņem klinču  no  sānu pozīcijas  ar  ačgārno 
tvērienu. 

Pēc 2009. gada noteikumiem visos periodos, cīkstonis, kas uzvar ar punktu pārsvaru 
pēc 90 sekundēm, būs priekšrocība klinčā un šis cīkstonis netiks sodīts, ja netiks iegūti punkti 
nākamo 30 sekunžu laikā. Šādā situācijā, ja cīkstonis, kas atrodas augšējā pozīcijā, nemainīs 
situāciju, cīņa tiks turpināta stāvus pozīcijā, lai pabeigtu cīņas periodu. Pēc 2 minūšu perioda 
beigām, tiek paziņots šī perioda uzvarētājs.

Pēc 2005 gada noteikumiem visos periodos, cīkstonis, kas uzvar ar punktu pārsvaru 
pēc 60 sekundēm, būs priekšrocība klinčā un šis cīkstonis tiks sodīts, ja netiks iegūti punkti 
nākamo 30 sekunžu laikā. Pēc 30 sekunžu laika cīkstoņi mainās ar pozīcijām. Pēc 2 minūšu 
perioda beigām, tiek paziņots šī perioda uzvarētājs.

Pēc  2009.  gada  noteikumiem  ja  pēc  90  sekundēm  perioda  rezultāts  ir  0:0, 
priekšrocība ņemt klinča tvērienu tiek dota cīkstonim sarkanajā triko, un, ja tāda pati situācija 
atkārtojas  arī  otrajā  periodā,  priekšroka  tiek  dota  cīkstonim  zilajā  triko.  Kad  klinčs  tiek 
noteikts pēc neizšķirtā rezultāta 0:0, cīkstonim, kas atrodas augšējā pozīcijā ir jāgūst punkts/i, 
lai uzvārētu periodu. Ja cīkstonis, kas atrodas augšējā pozīcijā negūst punktu/us 30 sekunžu 
laikā, 1 punkts tiek atdots cīkstonim, kas cīnījies apakšējā pozīcijā un, līdz ar to viņš uzvār 
cīņu. 

Pēc 2005. gada noteikumiem ja pēc 90 sekundēm perioda rezultāts ir 0:0, tiks veikta 
izloze.

Pēc  2009.  gada  noteikumiem  ja  katrs  cīkstonis  uzvār  pa  1  periodam  un  trešajā 
perioda  stavcīņas  laiks  noslēdzas  neizšķirts  0:0,  pozīcija  (augšā  vai  apakšā)  tiek  izvēlēta, 



izejot no tā, kurš cīkstonis ieguvis augstākus punktus par tehniskām darbībām pirmajos divos 
periodos (saskaitīti kopā). Ja abi cīkstoņi ieguvuši vienādu punktu skaitu, to vērtība tiks ņemta 
vērā, ja tas joprojām neļaus izšķirt mača rezultātu, tiks veikta izloze. Ja neviens no cīkstoņiem 
30  sekunžu  laikā  negūs  tehnisko  punktu,  1  punkts  tiek  piešķirts  cīkstonim,  kas  cīnījies 
apakšējā pozīcijā un, izejot no šiem rezultātiem, tiks paziņots mača uzvarētājs. 

Pēc 2005. gada noteikumiem tiks veikta izloze.

C) Sods par negatīvu cīņu

Pēc 2009. gada noteikumiem visi sodi, kas paredzēti cīņas noteikumos par negatīvu 
cīņu un neatļautiem tvērieniem, paliek spēkā, taču arbitram jābūt stingrākam, piemērojot šo 
procedūru,  t.i.,  jāizsaka  viens  mutisks  brīdinājums  „UZMANĪBU”  („attention”)  un,  ja 
neatļauto darbību cīkstonis nepārtrauc, vainīgais cīkstonis tiek sodīts un, attiecīgi, pretiniekam 
tiek doti punkti.

Pēc 2005. gada noteikumiem šī punkta nav.

Slēdziens

Salīdzinot  noteikumus  2005.  un  2009.  Gada  redakcijas  mēs  konstatējām,  ka 
noteikumi ir būtiski mainījušies un konstatējām galvenās izmaiņas, kuri ietekmē cīņas gaitu :

• 90 sekundes stāvcīņā 
• 30 sekundes  obligātais parters (klinčs)
• cīkstonis, kurš ņem klinču, drīkstēs izvēlēties to darīt no sānu 

pozīcijas vai arī no aizmugures pozīcijas 
• cīkstonim, kas uzvar ar punktu pārsvaru pēc 90 sekundēm, būs 

priekšrocība klinčā, un šis cīkstonis netiks sodīts, ja netiks iegūti 
punkti nākamo 30 sekunžu laikā. 

• ja pēc 90 sekundēm perioda rezultāts ir 0:0,    priekšrocība ņemt 
klinča tvērienu tiek dota cīkstonim sarkanajā triko, un, ja tāda 
pati situācija atkārtojas arī otrajā periodā, priekšroka tiek dota 
cīkstonim zilajā triko. Ja cīkstonis, kas atrodas augšējā pozīcijā 
negūst  punktu/us  30  sekunžu  laikā,  1  punkts  tiek  atdots 
cīkstonim,  kas  cīnījies  apakšējā  pozīcijā  un,  līdz  ar  to,  viņš 
uzvar cīņu. 

• ja  katrs  cīkstonis  uzvar  pa  1  periodam,  un  trešais  periods   
noslēdzas  neizšķirts  0:0,  pozīcija  (augšā  vai  apakšā)  tiek 
izvēlēta, ņemot vērā to, kurš cīkstonis ieguvis vairāk punktu par 
tehniskām darbībām pirmajos divos periodos (saskaitīti  kopā). 
Ja abi cīkstoņi ieguvuši vienādu punktu skaitu,  to vērtība tiks 
ņemta vērā, ja tas joprojām neļaus izšķirt mača rezultātu,  tiks 
veikta izloze. 

1.6. Noteikt grieķu-romiešu cīņas noteikumu izmaiņu ietekmi uz tehniski-
taktisko darbību

1.6.1. Sacensību protokolu analīze



Lai veiktu šo darbu mēs izmantojam Latvijas čempionāta protokolus 2009. gada un 
2010.gada, tika izpētīti protokoli četras svara kategorijās -60; -66; -74; -96. Šajās kategorijās 
cīnās labākie Latvijas republikas cīkstoņi, kuri piedalās ari starptautiskās grieķu-romiešu cīņu 
sacensībās.  Protokolu  analīzes  uzdevums bija  noskaidrot  vidējos  punktu  skaitu,  kuru gūst 
sportisti cīņas laikā pirms un pēc noteikumu redakcijas (sk. 37. att., 2. pielikums).

37.att. Cīkstoņu vidējais punktu skaits cīņas laikā

Pēc sacensību protokolu analīzes mēs noteicām vidējo punktu skaitu, kurus saņēma 
cīkstoņi cīņas laikā:

Svara kategorijā -60 kg
Latvijas čempionātā 2009. gadā cīkstoņu vidējais punktu skaits svara kategorija -60 

kg; sasniedza 13,70 punkti. 
Latvijas čempionātā 2010. gadā cīkstoņu vidējais punktu skaits svara kategorija -60 

kg; sasniedza 8,80 punkti. 
Vidējais  rezultātu  kritums  starp cīkstoņiem saņemto  punktu kopsummā sasniedza 

3,90 punktus.
Svara kategorijā -66
Latvijas čempionātā 2009. gadā cīkstoņu vidējais punktu skaits svara kategorija -66 

kg; sasniedza 10,95 punkti. 
Latvijas čempionātā 2010. gadā cīkstoņu vidējais punktu skaits svara kategorija -66 

kg; sasniedza 10,50 punkti. 
Vidējais  rezultātu  kritums  starp cīkstoņiem saņemto  punktu kopsummā sasniedza 

4,50 punktus.
Svara kategorijā -74
Latvijas čempionātā 2009. gadā cīkstoņu vidējais punktu skaits svara kategorija -74 

kg; sasniedza 10,13 punkti. 
Latvijas čempionātā 2010. gadā cīkstoņu vidējais punktu skaits svara kategorija -74 

kg; sasniedza 10,69 punkti. 



Vidējais rezultātu pieaugums starp cīkstoņiem saņemto punktu kopsummā sasniedza 
0,56 punktus. 

Svara kategorijā -96
Latvijas čempionātā 2009. gadā cīkstoņu vidējais punktu skaits svara kategorija -96 

kg; sasniedza 11,13 punkti. 
Latvijas čempionātā 2010. gadā cīkstoņu vidējais punktu skaits svara kategorija -96 

kg; sasniedza 7,33 punkti. 
Vidējais  rezultātu  kritums  starp cīkstoņiem saņemto  punktu kopsummā sasniedza 

3,90 punktus.
Vidējais radītais
Latvijas  čempionātā  2009.  gadā  cīkstoņu  vidējais  punktu  skaits  sasniedza  11,53 

punkti. 
Latvijas  čempionātā  2010.  gadā  cīkstoņu  vidējais  punktu  skaits  sasniedza  9,33 

punkti. 
Vidējais  rezultātu  kritums  starp cīkstoņiem saņemto  punktu kopsummā sasniedza 

2,20 punktus.

38. att. Cīkstoņu saņemtie punkti

Pēc protokolu analīzes mēs noteicam procentuālo atšķirību starp gūtajiem punktiem, 
kurus  cīkstoņi  saņēma  Latvijas  čempionāta  2009.gadā  un  2010.gadā  (sk.  38.  att.,  sk.  3. 
pielikums).  

1. punkts 
Latvijas čempionātā 2009.gadā grieķu-romiešu cīņā 31% no kopēja punktu skaita 

saņem vērtējumu ”1-punkts”.
Latvijas čempionātā 2010.gadā grieķu-romiešu cīņā 31% no kopēja punktu skaita 

saņem vērtējumu ”1-punkts”.



Starpība starp 2009. gadā un 2010. gadā rezultātiem  sastādīja 0%, jo 2009. gadā un 
2010. gadā procentuāli gūto punktu skaits nemainījās. 

2. punkti
Latvijas čempionātā 2009.gadā grieķu-romiešu cīņā 39% no kopēja punktu skaita 

saņem vērtējumu ”2-punkti”.
Latvijas čempionātā 2010.gadā grieķu-romiešu cīņā 33% no kopēja punktu skaita 

saņem vērtējumu ”2-punkti”.
Starpība starp 2009. gadā un 2010. gadā rezultātiem  sastādīja 6%, jo 2010. gadā 

procentuāli gūto punktu skaits samazinājās. 
3. punkti
Latvijas čempionātā 2009.gadā grieķu-romiešu cīņā  29% no kopēja punktu skaita 

saņem vērtējumu ”3-punkti”.
Latvijas čempionātā 2010.gadā grieķu-romiešu cīņā  34% no kopēja punktu skaita 

saņem vērtējumu ”3-punkti”.
Starpība starp 2009. gadā un 2010. gadā rezultātiem  sastādīja 5%, jo 2010. gadā 

procentuāli gūto punktu skaits palielinājās. 
5. punkti
Latvijas  čempionātā  2009.gadā  grieķu-romiešu  cīņā  1% no  kopēja  punktu  skaita 

saņem vērtējumu ”5-punkti”.
Latvijas  čempionātā  2010.gadā  grieķu-romiešu  cīņā  2% no  kopēja  punktu  skaita 

saņem vērtējumu ”5-punkti”.
Starpība starp 2009. gadā un 2010. gadā rezultātiem  sastādīja 1%, jo 2010. gadā 

procentuāli gūto punktu skaits palielinājās.

Slēdziens

Pēc protokolu analīzes  mēs konstatējām,  ka cīkstoņu vidējais  punktu skaits  cīņas 
laikā ir samazinājusies.

Gūtie punkti pēc matemātiskas statistikas: 
• 1 punkts – iegūto punktu skaits neizmainījās,
• 2 punkti – iegūto punktu skaits samazinājās par 6%,
• 3 punkti – iegūto punktu skaits palielinājās par 5%,
• 5 punkti – iegūto punktu skaits neizmainījās.



1.6.2. Latvijas čempionāta videonoverošana

Lai veiktu šo pētījumu mēs  izmantojām Latvijas  čempionāta  2009.gada un 2010. 
gada veiktos videoierakstus. Mēs izpētījām četras svara kategorijas -60 kg; -66 kg; -74 kg; -96 
kg. Pēc Latvijas čempionāta videoierakstu noskatīšanās mēs konstatējām no kuras pozīcijas 
(stāvcīnas  vai  partercīņas  pozīcijas)  sportisti  izpildīja  paņēmienus  un ka tika novērtēti  šie 
paņēmieni (sk. 39. att.). 

39. att. Iegūtie punkti partercīņas un stāvcīņas laika

Partercīņa
1. punkts 
Latvijas  čempionātā  2009.gadā  grieķu-romiešu  cīņa  2%  no  kopēja  punktu  skaita 

saņem vērtējumu ”1-punkts”.
Lavījās  čempionātā  2010.gadā  grieķu-romiešu  cīņā  2%  no  kopēja  punktu  skaita 

saņem vērtējumu ”1-punkts”.
Starpība starp 2009. gadā un 2010. gadā rezultātiem  sastādīja 0%, jo 2009. gadā un 

2010. gadā procentuāli gūto punktu skaits nemainījās.
2. punkti
Latvijas čempionātā 2009.gadā grieķu-romiešu cīņā 39%  no kopēja punktu skaita 

saņem vērtējumu ”2-punkti”.
Latvijas čempionātā 2010.gadā grieķu-romiešu cīņā 32% kopēja punktu skaita saņem 

vērtējumu ”2-punkti”.



Starpība starp 2009. gadā un 2010. gadā rezultātiem  sastādīja 7%, jo 2010. gadā 
procentuāli gūto punktu skaits samazinājās. 

3. punkti
Latvijas čempionātā 2009.gadā grieķu-romiešu cīņā 16% kopēja punktu skaita saņem 

vērtējumu ”3-punkti”.
Latvijas čempionātā 2010.gadā grieķu-romiešu cīņā 9% kopēja punktu skaita saņem 

vērtējumu ”3-punkti”.
Starpība starp 2009. gadā un 2010. gadā rezultātiem  sastādīja 7%, jo 2010. gadā 

procentuāli gūto punktu skaits samazinājās. 
5. punkti
Latvijas čempionātā 2009.gadā grieķu-romiešu cīņā 1% kopēja punktu skaita saņem 

vērtējumu ”5-punkti”.
Latvijas čempionātā 2010.gadā grieķu-romiešu cīņā 0% kopēja punktu skaita saņem 

vērtējumu ”5-punkti”.
Starpība starp 2009. gadā un 2010. gadā rezultātiem  sastādīja 1%, jo 2010. gadā 

procentuāli gūto punktu skaits samazinājās. 

Stavcīņa
1. punkts 
Latvijas čempionātā 2009.gadā grieķu-romiešu cīņā 29% kopēja punktu skaita saņem 

vērtējumu ”1-punkts”.
Latvijas čempionātā 2010.gadā grieķu-romiešu cīņā 29% kopēja punktu skaita saņem 

vērtējumu ”1-punkts”.
Starpība starp 2009. gadā un 2010. gadā rezultātiem  sastādīja 0%, jo 2009. gadā un 

2010. gadā procentuāli gūto punktu skaits nemainījās. 
2. punkti
Latvijas čempionātā 2009.gadā grieķu-romiešu cīņā 0% kopēja punktu skaita saņem 

vērtējumu ”2-punkti”.
Latvijas čempionātā 2010.gadā grieķu-romiešu cīņā 0% kopēja punktu skaita saņem 

vērtējumu ”2-punkti”.
Starpība starp 2009. gadā un 2010. gadā rezultātiem  sastādīja 0%, jo 2009. gadā un 

2010 gadā procentuāli gūto punktu skaits nemainījās. 
3. punkti
Latvijas čempionātā 2009.gadā grieķu-romiešu cīņā 13% kopēja punktu skaita saņem 

vērtējumu ”3-punkti”.
Latvijas čempionātā 2010.gadā grieķu-romiešu cīņā 26% kopēja punktu skaita saņem 

vērtējumu ”3-punkti”.
Starpība starp 2009. gadā un 2010. gadā rezultātiem  sastādīja 13%, jo 2010. gadā 

procentuāli gūto punktu skaits palielinājās. 
5. punkti
Latvijas čempionātā 2009.gadā grieķu-romiešu cīņā 0% kopēja punktu skaita saņem 

vērtējumu ”5-punkti”.
Latvijas čempionātā 2010.gadā grieķu-romiešu cīņā 2% kopēja punktu skaita saņem 

vērtējumu ”5-punkti”.
Starpība starp 2009. gadā un 2010. gadā rezultātiem  sastādīja 2%, jo 2010. gadā 

procentuāli gūto punktu skaits palielinājās. 

Slēdziens

Pēc videonovērošanas mēs konstatējam ka Latvijas čempionāta 2010. gadā vairāk 
paņēmienus  pielieto  stavcīņas  laikā,  jo līdz  2009.  gada noteikumu redakcijas  gūto punktu 



skaits sastādīja: Partercīņā 58%; Stāvcīņā 42%. Bet pēc noteikumu redākcijas punktu skaits 
sastādīja:  Partercīņa  43%; Stāvcīņa 57%. Sakara ar  to,  mēs konstatējām, ka cīkstoņi  saka 
vairāk pielietot paņēmienus stāvcīņas laika. Iegūto punktu salīdzināšana 2009.gada un 2010. 
gada Latvijas čempionātos partercīņā un stavcīņā:

Partercīņa: 
• 1. punktu iegūšana ir līdzīga (α > 0,05).
• 2. punktu iegūšana samazinājās par 7% (α < 0,05).
• 3. punktu iegūšana samazinājās par 7% (α < 0,05).
• 5. punkti 2010.gadā nav iegūti (α > 0,05).
Stāvcīņa
• 1. punktu iegūšana ir līdzīga (α > 0,05).
• 2. punkti 2009 un 2010.gadā nav iegūti (α > 0,05).
• 3. punkti iegūšana palielinājās par 13% (α < 0,05).
• 5. punkti iegūšana palielinājās par 2% (α > 0,05).

Stāvcīņas un partercīņas tehnikas analīze

Videomateriāla novērošanas laikā mēs konstatējām kuri tehniskie paņēmieni un cik 
bieži tika izpildīti Latvijas čempionāta 2009. gadā un 2010. gadā, četras svara kategorijās -60 
kg; -66 kg; -74 kg; -96 kg (sk. 40., 41. att.).

40.att. Stāvcīņas tehnikas analīze



Pārvietošana sagriežot 
Latvijas  čempionāta  2009.  gadā  šis  tehniskai  paņēmiens  tika  pielietots  10% 

gadījumos. 
Latvijas čempionāta 2010. gadā  šis tehniskai paņēmiens netika izmantots.
Pēc 2009. gada noteikumu redakcijas pilnīgi pārtrauca pielietot šo paņemienu.
Pārvietošana ar rāvienu ar rokas satvērienu
Latvijas  čempionāta  2009.  gadā  šis  tehniskai  paņēmiens  tika  pielietots  16% 

gadījumos. 
Latvijas  čempionāta  2010.  gadā  šis  tehniskai  paņēmiens  tika  pielietots  14% 

gadījumos.
Pēc 2009. gada noteikumu redakcijas šo paņemienu pielietošana samazinajas par 2%.
Pārvietošana nirstot
Latvijas  čempionāta  2009.  gadā  šis  tehniskai  paņēmiens  tika  pielietots  19% 

gadījumos. 
Latvijas  čempionāta  2010.  gadā  šis  tehniskai  paņēmiens  tika  pielietots  21% 

gadījumos. 
Pēc 2009. gada noteikumu redakcijas šo paņemienu pielietošana paaugstinājās par 

2%.
Pārvietošana ar rāvienu ar kakla un pleca satvērienu
Latvijas  čempionāta  2009.  gadā  šis  tehniskai  paņēmiens  tika  pielietots  13% 

gadījumos.
Latvijas  čempionāta  2010.  gadā  šis  tehniskai  paņēmiens  tika  pielietots  7% 

gadījumos.
Pēc 2009. gada noteikumu redakcijas šo paņemienu pielietošana samazinajas par 6%.

Metiens pāri krūtīm (atliecoties)
Latvijas  čempionāta  2009.  gadā  šis  tehniskai  paņēmiens  tika  pielietots  21% 

gadījumos. 
Latvijas  čempionāta  2010.  gadā  šis  tehniskai  paņēmiens  tika  pielietots  37% 

gadījumos. 
Pēc 2009. gada noteikumu redakcijas  šo paņemienu pielietošana paaugstinājās par 

16 %.
Metiens noliecoties
Latvijas  čempionāta  2009.  gadā   šis  tehniskai  paņēmiens  tika  pielietots  7% 

gadījumos. 
Latvijas  čempionāta  2010.  gadā   šis  tehniskai  paņēmiens  tika  pielietots  8% 

gadījumos. 
Pēc 2009. gada noteikumu redakcijas  šo paņemienu pielietošana paaugstinājās par 

1%.
Metiens  pāri gurnam iegriežoties  satvērot kaklu un roku
Latvijas  čempionāta  2009.  gadā  šis  tehniskai  paņēmiens  tika  pielietots  14% 

gadījumos. 
Latvijas  čempionāta  2010.  gadā  šis  tehniskai  paņēmiens  tika  pielietots  13% 

gadījumos. 
Pēc 2009. gada noteikumu redakcijas  šo paņemienu pielietošana samazinajas par 

1%.



Slēdziens

Pēc 2009. gada noteikumu izmaiņām mainīsies  tehniskā un taktiskā darbība cīņas 
gaitā. Cīkstoņi biežāk sāka pielieto paņēmienus ar augstāku amplitūdu un mēs konstatējām ka 
noteikumu  izmaiņas  manīja  cīņas  tehniski-taktisko  gaitu.  Zemāk  Jūs  varat  iepazīsies  kā 
izmanījās stāvcīņas tehnikas paņēmienu izmantošana.  

Stāvcīņas laikā cīkstoņi pārtrauca pielietot šādus paņēmienus: 
• pārvietošana sagriežot.

Retāk sāka izmantot sekojošus paņēmienus:
• pārvietošana ar rāvienu ar rokas satvērienu,
• pārvietošana ar rāvienu ar kakla un pleca satvērienu .
• metiens pāri gurnam iegriežoties  satvērot kaklu un roku 

Cīkstoņi biežāk sak pielietot tādus paņēmienus, kā:
• metiens pāri krūtīm (atliecoties), 
• metiens noliecoties,
• pārvietošana nirstot.

41.att. Partercīņas tehnikas analīze



Apgriešana ar rokas un kaklas satvērienu
Latvijas  čempionāta  2009.  gadā   šis  tehniskai  paņēmiens  tika  pielietots  9% 

gadījumos.
Latvijas čempionāta 2010. gadā  šis tehniskai paņēmiens netika izmantots.
Pēc 2009. gada noteikumu redakcijas pilnīgi pārtrauca pielietot šo paņemienu.
Apgriešana sagriežot atpakaļ
Latvijas  čempionāta  2009.  gadā   šis  tehniskai  paņēmiens  tika  pielietots  4% 

gadījumos. 
Latvijas čempionāta 2010. gadā  šis tehniskai paņēmiens netika izmantots.
Pēc 2009. gada noteikumu redakcijas pilnīgi pārtrauca pielietot šo paņēmienu.
Apgriešana ar pleca satvērienu no apakšas
Latvijas  čempionāta  2009.  gadā   šis  tehniskai  paņēmiens  tika  pielietots  7% 

gadījumos.
Latvijas čempionāta 2010. gadā  šis tehniskai paņēmiens netika izmantots.
Pēc 2009. gada noteikumu redakcijas pilnīgi pārtrauca pielietot šo paņemienu.
Apgrieziens apskrienot
Latvijas čempionāta 2009. gadā  šis tehniskai paņēmiens netika izmantots.
Latvijas  čempionāta  2010.  gadā   šis  tehniskai  paņēmiens  tika  pielietots  17% 

gadījumos.
Pēc 2009. gada noteikumu cīkstoņi saka pielietot šo paņēmienu.

Apgriešana ar ačgārno ķermeņa satvērienu
Latvijas  čempionāta  2009.  gadā   šis  tehniskai  paņēmiens  tika  pielietots  7% 

gadījumos.
Latvijas  čempionāta  2010.  gadā   šis  tehniskai  paņēmiens  tika  pielietots  13% 

gadījumos.
Pēc 2009. Gada  noteikumu redakcijas  šo  paņemienu pielietošana  paaugstinājās par 

6 %.
Apgriešana ar uzvēlienu
Latvijas  čempionāta  2009.  gadā   šis  tehniskai  paņēmiens  tika  pielietots  47% 

gadījumos.
Latvijas  čempionāta  2010.  gadā   šis  tehniskai  paņēmiens  tika  pielietots  50% 

gadījumos.
Pēc 2009. gada noteikumu redakcijas  šo  paņemienu  pielietošana  paaugstinājās  par 

3%. Apgriešana ar uzvēlienu ir vispopulārākais paņiemiens partercīņas laikā.
Metiens atliecoties ar ķermeņa tvērienu no aizmugures
Latvijas  čempionāta  2009.  gadā   šis  tehniskai  paņēmiens  tika  pielietots  4% 

gadījumos. 
Latvijas  čempionāta  2010.  gadā   šis  tehniskai  paņēmiens  tika  pielietots  15% 

gadījumos. 
Pēc 2009. gada noteikumu redakcijas  šo paņemienu pielietošana paaugstinājās par 

11%. 
Metiens atliecoties ar ačgārno ķermeņa satvērienu
Latvijas  čempionāta  2009.  gadā   šis  tehniskai  paņēmiens  tika  pielietots  24% 

gadījumos. 
Latvijas  čempionāta  2010.  gadā   šis  tehniskai  paņēmiens  tika  pielietots  5% 

gadījumos. 
Pēc 2009. Gada  noteikumu redakcijas  šo  paņemienu  pielietošana  samazinājās  par 

19 %.



Slēdziens

Cīkstoņiem tika sniega partercīņas sakuma pozīcijas izvēle, līdz ar to mainījās arī 
partercīņas  gaita  un  cīkstoņu  tehniskā  darbība.  Zemāk  Jūs  varat  iepazīties  ar  tehnisko 
paņēmienu izmaiņām. 

Partercīņas laikā cīkstoņi pārtrauca pielietot tādus paņēmienus, kā: 
• apgriešana ar rokas un kakla satvērienu 
• apgriešana sagriežot atpakaļ 
• apgriešana ar pleca satvērienu no apakšas 
Retāk sāka izmantot tādus paņēmienus kā:
• metiens atliecoties ar ačgārno ķermeņa satvērienu
Paņēmieni, kurus izmanto arī pēc noteikumu izmaiņām;
• apgriešana ar uzvēlienu (šis paņēmiens ir dominējošākais partercīņas laikā līdz 

noteikumu redakcija un pēc)
Cīkstoņi biežāk sāk pielietot tādus paņēmienus, kā:
• metiens atliecoties ar ķermeņa tvērienu no aizmugures 
• apgriešana ar ačgārno ķermeņa satvērienu 
• apgrieziens apskrienot 

1.7. Rezumējums

Saskaņā ar FILA sanāksmi, kas notika Romā, 2009. gada 31. janvārī, tika apstiprināti 
grozījumi  cīņas  noteikumos.  Šie  noteikumi  stājas  spēkā  nekavējoties  attiecībā  uz  visām 
starptautiskajām sacensībām, kas iekļautas FILA starptautiskajā sacensību kalendārā. Izejot 
no Kontinentālo čempionātu rezultātiem 2009. gada maija beigās, FILA birojs analizēs šīs 
izmaiņas  un  to  ietekmi  uz  cīņu,  sekojoši  tiks  pieņemts  galīgais  lēmums  par  šo  izmaiņu 
atstāšanu  spēkā  attiecībā  uz  Olimpiskajām spēlēm Londonā,  2012.  Gadā.  Izpētot  Grieķu-
romiešu  cīņas  noteikumus  mēs  konstatējām galvenās  izmaiņas   noteikumos;  90  sekundes 
stavcīņā;  obligāta  partera  laiks (klinčs) 30 sekundes;   cīkstonis,  kurš ņem klinču,  drīkstēs 
izvēlēties to darīt no sānu pozīcijas vai arī no aizmugures pozīcijas; cīkstonim, kas uzvar ar 
punktu pārsvaru pēc 90 sekundēm, būs priekšrocība klinčā, un šis cīkstonis netiks sodīts, ja 
netiks iegūti punkti nākamo 30 sekunžu laikā; ja pēc 90 sekundēm perioda rezultāts ir 0:0, 
priekšrocība ņemt klinča tvērienu tiek dota cīkstonim sarkanajā triko, un, ja tāda pati situācija 
atkārtojas  arī  otrajā  periodā,  priekšroka  tiek  dota  cīkstonim zilajā  triko.  Ja  cīkstonis,  kas 
atrodas augšējā pozīcijā negūst punktus 30 sekunžu laikā, 1 punkts tiek atdots cīkstonim, kas 
cīnījies  apakšējā  pozīcijā  un,  līdz  ar  to,  viņš  uzvar  cīņu;  ja  katrs  cīkstonis  uzvar  pa  1 
periodam, un trešais periods noslēdzas neizšķirts 0:0, pozīcija (augšā vai apakšā) tiek izvēlēta, 
ņemot vērā to, kurš cīkstonis ieguvis vairāk punktu par tehniskām darbībām pirmajos divos 
periodos (saskaitīti kopā). Ja abi cīkstoņi ieguvuši vienādu punktu skaitu, to vērtība tiks ņemta 
vērā, ja tas joprojām neļaus izšķirt mača rezultātu, tiks veikta izloze. 

Lai veiktu šo darbu mēs izmantojam Latvijas čempionāta protokolus 2009. gada un 
2010.gada, tika izpētīti protokoli četras svara kategorijās -60; -66; -74; -96;. Šajās kategorijās 
cīnās labākie Latvijas republikas cīkstoņi, kuri piedalās ari starptautiskās grieķu-romiešu cīņu 
sacensībās.  Protokolu  analīzes  uzdevums bija  noskaidrot  vidējos  punktu  skaitu,  kuru gūst 
sportisti cīņas laikā pirms un pēc noteikumu redakcijas. Pēc sacensību protokolu analīzes mēs 
noteicām vidējo punktu skaitu, kurus saņēma cīkstoņi cīņas laikā: Svara kategorijā -60  kg; 
vidējais  rezultātu  kritums  starp  cīkstoņiem  saņemto  punktu  kopsummā  sasniedza   3,90 
punktus;  Svara kategorijā  -66;  vidējais  rezultātu  kritums starp cīkstoņiem saņemto punktu 



kopsummā sasniedza  4,50 punktus; Svara kategorijā -74; vidējais rezultātu pieaugums starp 
cīkstoņiem saņemto punktu kopsummā sasniedza  0,56 punktus; Svara kategorijā -96; vidējais 
rezultātu  kritums  starp  cīkstoņiem  saņemto  punktu  kopsummā  sasniedza   3,90  punktus; 
Vidējais  radītais;  vidējais  rezultātu  kritums  starp  cīkstoņiem  saņemto  punktu  kopsummā 
sasniedza  2,20 punktus.  Pēc protokolu analīzes  mēs noteicam procentuālo atšķirību starp 
gūtajiem punktiem, kurus cīkstoņi saņēma Latvijas čempionāta 2009.gadā un 2010.gadā; 1 
punkts Starpība starp 2009. gadā un 2010 gadā rezultātiem  sastādīja 0%, jo 2009. gadā un 
2010 gadā procentuāli gūto punktu skaits nemainījās; 2 punkti Starpība starp 2009. gadā un 
2010 gadā rezultātiem  sastādīja 6%, jo 2010 gadā procentuāli gūto punktu skaits samazinājās; 
3 punkti  Starpība starp 2009. gadā un 2010 gadā rezultātiem  sastādīja 5%, jo 2010 gadā 
procentuāli gūto punktu skaits palielinājās.; 5 punkti Starpība starp 2009. gadā un 2010 gadā 
rezultātiem  sastādīja 1%, jo 2010 gadā procentuāli gūto punktu skaits palielinājās. 

Izmaiņas  kuras  notikušas   partercīņa  pēc  noteikumu  redakcijas  ir  attiecībā  uz 
gūtajiem punktiem; 1 punkts- starpība starp 2009. gadā un 2010 gadā rezultātiem  sastādīja 
0%, jo 2009. gadā un 2010 gadā procentuāli gūto punktu skaits nemainījās; 2 punkti- starpība 
starp  2009.  gadā un 2010 gadā rezultātiem  sastādīja  7%, jo  2010 gadā procentuāli  gūto 
punktu  skaits  samazinājās;  3  punkti- starpība  starp  2009.  gadā  un  2010 gadā  rezultātiem 
sastādīja 7%, jo 2010 gadā procentuāli  gūto punktu skaits  samazinājās;  5 punkti- starpība 
starp  2009.  gadā un 2010 gadā rezultātiem  sastādīja  1%, jo  2010 gadā procentuāli  gūto 
punktu skaits samazinājās. Izmaiņas kuras notikušas  stāvcīņā: 1 punkts- starpība starp 2009. 
gadā un 2010. gadā rezultātiem  sastādīja 0%, jo 2009. gadā un 2010. gadā procentuāli gūto 
punktu  skaits  nemainījās;  2  punkti- starpība  starp  2009.  gadā  un  2010.  gadā  rezultātiem 
sastādīja  0%,  jo  2009.  gadā  un  2010.  gadā  procentuāli  gūto  punktu  skaits  nemainījās;  3 
punkti- starpība starp 2009. gadā un 2010. gadā rezultātiem  sastādīja 13%, jo 2010. gadā 
procentuāli gūto punktu skaits palielinājās; 5 punkti- starpība starp 2009. gadā un 2010. gadā 
rezultātiem  sastādīja 2%, jo 2010 gadā procentuāli gūto punktu skaits palielinājās.

Pēc videonovērošanas mēs konstatējam ka Latvijas čempionāta 2010. gadā vairāk 
pielieto  paņēmienus  stavcīņas  laikā,  jo līdz  2009.  gada noteikumu redakcijas  gūto punktu 
skaits sastādīja: Partercīņā 58% , Stavcīņā 42%. Pēc 2009. noteikumu redakcijas gūto punktu 
skaits sastādīja: Partercīņā 43%, Stavcīņa 57%. Sakara ar to mēs konstatējam ka cīkstoņi saka 
vairāk pielietot paņēmienus stavcīņas laika. Iegūto punktu salīdzināšana 2009. gada un 2010. 
gada  Latvijas  čempionātos  partercīņā  un  stavcīņā  videomateriāla  novērošanas  laikā  mēs 
konstatējām, kuri tehniskie paņēmieni un, cik bieži tika izpildīti Latvijas čempionāta 2009. un 
2010. gadā, četras svara kategorijās -60 kg; -66 kg; -74 kg; -96 kg. Daži piemēri no gūtajiem 
secinājumiem:  Metiens  pāri  krūtīm (atliecoties),  pēc 2009. gada noteikumu redakcijas  šo 
paņemienu pielietošana paaugstinājās par 16 %; Apgriešana ar pleca satvērienu no apakšas, 
pēc  2009.  gada  noteikumu  redakcijas  pilnīgi  pārtrauca  pielietot  šo  paņemienu;  Metiens 
atliecoties  ar  ačgārno  ķermeņa  satvērienu,  pēc  2009.  Gada   noteikumu  redakcijas,   šo 
paņemienu  pielietošana  samazinajas  par 19 %. 



SECINĀJUMI

1.  Izpētot  2005.  un  2009.  gada  redakcijas  noteikumus  grieķu-romiešu  cīņā,  mēs 
konstatējam galvenus noteikumu izmaiņas:

• 90 sekundes stāvcīņā 
• 30 sekundes  obligātais parters (klinčs) 
• cīkstonis, kurš ņem klinču, drīkstēs izvēlēties to darīt no sānu pozīcijas vai arī no 

aizmugures pozīcijas 
• cīkstonim,  kas  uzvar  ar  punktu  pārsvaru  pēc  90  sekundēm,  būs  priekšrocība 

klinčā, un šis cīkstonis netiks sodīts, ja netiks iegūti punkti nākamo 30 sekunžu 
laikā. 

• ja pēc 90 sekundēm perioda rezultāts ir 0:0, priekšrocība ņemt klinča tvērienu tiek 
dota  cīkstonim  sarkanajā  triko,  un,  ja  tāda  pati  situācija  atkārtojas  arī  otrajā 
periodā,  priekšroka  tiek  dota  cīkstonim  zilajā  triko.  Ja  cīkstonis,  kas  atrodas 
augšējā  pozīcijā  negūst  punktu/us  30  sekunžu  laikā,  1  punkts  tiek  atdots 
cīkstonim, kas cīnījies apakšējā pozīcijā un, līdz ar to, viņš uzvar cīņu. 

• ja katrs cīkstonis uzvar pa 1 periodam, un trešais periods noslēdzas neizšķirts 0:0, 
pozīcija  (augšā vai apakšā) tiek izvēlēta,  ņemot vērā to, kurš cīkstonis ieguvis 
vairāk punktu par tehniskām darbībām pirmajos divos periodos (saskaitīti kopā). 
Ja abi cīkstoņi ieguvuši vienādu punktu skaitu, to vērtība tiks ņemta vērā, ja tas 
joprojām neļaus izšķirt mača rezultātu, tiks veikta izloze. 

 2. Pēc 2009. un 2010.gada Latvijas čempionātu sacensības protokolu analīzes tika 
konstatēts, ka cīkstoņu vidējais punktu skaits cīņas laikā ir samazinājusies. Pēc matemātiskas 
statistikas apstrādes paņēmienu skaits ar vērtējumu 1 punkts neizmainījās, paņēmienu skaits 
ar  vērtējumu  2  punkti  samazinājās  par  6%,  paņēmienu  skaits  ar  vērtējumu  3  punkti 
palielinājās par 5%, paņēmienu skaits ar vērtējumu 5 punkti neizmainījās. Rezultātu starpība 
ir ticama (α < 0,05).

Pēc  2009.gada  un  2010.gada  Latvijas  čempionātu  sacensību  videonovērošanas 
rezultātu  matemātiskas  statistikas  apstrādes  paņēmienu  skaits  partercīņā  ar  vērtējumu  1 
punktu ir līdzīgs (α > 0,05), paņēmienu skaits ar vērtējumu 2 punktu samazinājās par 7% (α < 
0,05), paņēmienu skaits  ar  vērtējumu 3. punktu samazinājās par 7% (α < 0,05), 5. punkti 
2010.gadā nav iegūti (α > 0,05). 

Retāk sāka izmantot metienu atliecoties ar ačgārno ķermeņa satvērienu, jo pēc 2005. 
gada noteikumu redakcijas cīkstoņiem partercīņas laikā jāuzsāk cīņā no sākuma stāvokļa ar 
ačgārno tvērienu un līdz ar to pēc tiesneša signāla cīkstoņiem jāveic metiens atliecoties ar 
ačgārno tvērienu, bet pēc 2009. gada noteikumu redakcijas cīkstoņiem ir iespēja izvēlēties kā 
uzsākt cīņu ar ačgārno ķermeņa satvērienu vai no aizmugures pozīcijas rokas uz lāpstiņām. 

Paņēmiens, kuru izmanto arī pēc noteikumu izmaiņām, ir apgriešana ar uzvēlienu (šis 
paņēmiens ir dominējošākais partercīņas laikā līdz noteikumu redakcija un pēc), jo apgriešana 
ar uzvēlienu ir paņēmiens, ar kuru ir visvieglāk iegūt punktus partercīņas laikā.

Cīkstoņi biežāk sak pielietot  tādus paņēmienus,  kā metiens atliecoties ar ķermeņa 
tvērienu no aizmugures,  apgriešana ar ačgārno ķermeņa satvērienu, apgrieziens apskrienot, 
noteikumu  redakcijas  dēļ  cīkstoņi  biežāk  sāk  izmantot  no  aizmugures  pozīcijas  rokas  uz 
lāpstiņām. 

Pēc  2009.gada  un  2010.gada  Latvijas  čempionātu  sacensību  videonovērošanas 
rezultātu matemātiskas statistikas apstrādes paņēmienu skaits stāvcīņā ar vērtējumu 1. punkts 
ir līdzīgs (α > 0,05), paņēmienu skaits ar vērtējumu 2. punkti 2009. un 2010. gadā nav izpildīti 
(α  >  0,05),  paņēmienu  skaits  ar  vērtējumu  3.  punkti  palielinājās  par  13%  (α  <  0,05), 
paņēmienu skaits ar vērtējumu 5. punkti palielinājās par 2% (α > 0,05).



Noteikumu izmaiņas ietekmēja tehniski-taktisko darbību cīņas laikā. Pēc noteikumu 
izmaiņām 2009. gadā cīkstoni sāka vairāk pielietot paņēmienus un darbības stāvcīņā. 

Stāvcīņas  laikā  cīkstoņi  pārtrauca  pielietot pārvietošanu  sagriežot,  jo  noteikumu 
redakcijas  rezultātā  cīkstoņiem  lielāku  uzmanību  sāka  pievērst  paņēmieniem  ar  augstāku 
amplitūdu  un mazāk  uzmanības  pievērsa  paņēmieniem ar  kuriem var  pārvietot  pretinieku 
parterī.  

Retāk  sāka izmantot  pārvietošanu ar  rāvienu ar  rokas  satvērienu,  pārvietošanu ar 
rāvienu ar kakla un pleca satvērienu, metienu pāri gurnam iegriežoties satvērot kaklu un roku, 
jo noteikumu redakcijas rezultātā  cīkstoņi  lielāku uzmanību sāka pievērst  paņēmieniem ar 
lielo amplitūdu. Sakarā ar noteikumu izmaiņām cīkstoņiem nepieciešams pavadīt vairāk laika 
stavcīņā un līdz ar to viņiem ir iespēja sagatavot paņēmienus ar lielāko amplitūdu.

Cīkstoņi biežāk sak pielietot metienu pāri krūtīm (atliecoties), metienu noliecoties, 
pārvietošanu nirstot.

Partercīņas laikā cīkstoņi pārtrauca pielietot apgriešanu ar rokas un kakla satvērienu, 
apgriešanu sagriežot atpakaļ, apgriešanu ar pleca satvērienu no apakšas, jo mainoties sākuma 
stāvoklim partercīņas laikā cīkstoņiem jāizmanto citi paņēmieni no jaunā sākuma stāvokļa, 
kuri ir pielāgoti jaunajiem noteikumiem. 

Bakalaura darba uzdevumi ir izpildīti, jo ir izpētītas 2009. gada noteikumu izmaiņas 
ietekme uz tehniski-taktisko darbību sportistu sacensības laikā.

Darba  hipotēze  ir  pieradīta,  jo  mēs  uzskatam,  ka  pēc  2009.  gada  noteikumu 
izmaiņām mainījās   tehniskā un taktiskā darbība cīņas gaitā. Lielākā daļa cīņas paņēmienu 
tiks veikti stavcīņās laikā, ka ari cīkstoņi biežāk sāka pielietot paņēmienus parterī izmantot no 
aizmugures pozīcijas rokas uz lāpstiņām. 
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PIELIKUMI



1. pielikums 
Starptautiskās federācijas 2009.gada noteikumu oficiālās izmaiņas (angļu valodā)



1. pielikuma turpinājums



2. pielikums

Oficiālais protokols Latvijas Republikas čempionāta Grieķu romiešu cīņās 2009. gadā svara kategorijā -60 kg

vieta N
o Vārds, Uzvārds Date of 

birth komanda
Qualific 1/4 Repech 1/2 finals   

T 
p

C
 p T 
p

C
 p T 
p

C
 p T 
p

C
 p T 
p

C
 p   

1 4 A. Z. 1983 Atdzimšana   16 4   13 4 12 4 41 12
2 5 D. K. 1990 Daugavpils   10 5   17 4 0 0 27 9
3 3 D. K. 1980 "Sparta"   3 1     6 5 9 6
3 9 A. S. 1970 BJC "Daugmale" 4 5 12 4   5 1 16 3 37 13
5 1 D. P. 1990 BJSS "Rīdzene"   6 5   0 0 6 0 12 5
5 6 A. P. 1990 Daugavpils   0 0     5 1 5 1
7 2 D. M. 1988 BJC "Daugmale"   3 0       3 0
8 7 S. P. 1992 Atdzimšana   0 0       0 0
9 8 R. Z. 1990 Saldus 0 0         0 0



3. pielikuma turpinājums
4.

Oficiālais protokols Latvijas Republikas čempionāta Grieķu romiešu cīņās 2009. gadā svara kategorijā -66 kg

vieta N
o Vārds, Uzvārds Date of 

birth komanda
1/8 1/4 1/2 Repech finals   

T 
p

C
 p T 
p

C
 p T 
p

C
 p T 
p

C
 p T 
p

C
 p   

1 5 A. P. 1989 Daugavpils 7 3 13 4 5 3   6 3 31 13
2 15 J. R. 1990 Liepājas KSS 3 5 12 5 4 5   3 1 22 16
3 4 V. K. 1989 Daugavpils 13 4 8 3 1 1   3 3 25 11
3 9 V. K. 1989 BJC "Daugmale" 5 5 7 3 1 0   13 4 26 12
5 6 A. M. 1989 Atdzimšana 8 1     10 3 2 1 20 5
5 16 K. L. 1989 Liepājas KSS 0 0     14 3 0 0 14 3
7 12 A. P. 1991 BJC "Daugmale" 10 5 2 1       12 6
8 2 J. Č. 1991 Rēzekne 13 4 1 1       14 5
9 14 J. P. 1981 BJSS "Rīdzene" 13 3 0 0   13 1   26 4
10 7 A. Š. 1992 BJC "Daugmale" 8 3 0 0   0 0   8 3
11 13 E. F. 1992 Atdzimšana 5 1         5 1
12 8 A. B. 1982 Atdzimšana 3 1         3 1
13 11 S. T. 1991 Atdzimšana 2 0         2 0
14 1 J. Š. 1992 BJSS "Rīdzene" 0 0         0 0
15 3 M. Z. 1980 "Sparta" 0 0         0 0
16 10 A. G. 1992 Atdzimšana 0 0         0 0



2. pielikuma turpinājums

Oficiālais protokols Latvijas Republikas čempionāta Grieķu romiešu cīņās 2009. gadā svara kategorijā -74 kg

vieta N
o Vārds, Uzvārds Date of 

birth komanda
Qualific 1/4 1/2 

finals Repech finals   

T 
p

C
 p T 
p

C
 p T 
p

C
 p T 
p

C
 p T 
p

C
 p   

1 2 A. V. 1987 Rēzekne Free  16 4 10 3   12 4 38 11
2 10 G. Š. 1991 Atdzimšana 4 5 3 5 3 3   0 0 10 13
3 5 V. S. 1990 Daugavpils 12 4 14 4 0 0   10 3 36 11
3 7 K. G. 1985 BJC "Daugmale" 5 5 10 3 3 1   9 3 27 12
5 1 M. S. 1987 Atdzimšana Free  0 0     1 1 1 1
5 12 M.Ž. 1987 BJC "Daugmale" 16 4 0 0   4 3 4 1 24 8
7 8 V. S. 1977 Sparta 12 4 0 0       12 4
8 11 I. Z. 1991 Atdzimšana 0 0     3 1   3 1
9 13 H. M. 1992 Atdzimšana 1 1         1 1
10 4 J. D. 1990 Saldus 0 0         0 0
11 3 A. K. 1988 Atdzimšana Free  0 0       0 0
12 9 S. M. 1990 BJC "Daugmale" 0 0         0 0
13 6 K. K. 1990 Liepājas KSS 0 0         0 0



2. pielikuma turpinājums

Oficiālais protokols Latvijas Republikas čempionāta Grieķu romiešu cīņās 2009. gadā svara kategorijā -96 kg

vieta N
o Vārds, Uzvārds

Date of 
birth

 
komanda

Qualific 1/4 Repech 1/2 finals   

T 
p

C
 p T 
p

C
 p T 
p

C
 p T 
p

C
 p T 
p

C
 p   

1 1 I. K. 1981 BJC "Daugmale" Free  13 4 9 5   5 3 27 12
2 9 Z. R. 1981 Sparta 4 5 9 3 10 5   2 1 25 14
3 3 V. B. 1988 Daugavpils Free  14 5 0 0   10 3 24 8
3 5 D. J. 1985 BJC "Daugmale" Free  10 3 0 0   10 3 20 6
5 2 V. P. 1991 BJSS "Rīdzene" Free  1 1     0 0 1 1
5 8 D. S. 1978 BJC "Daugmale" 12 5 3 1   11 3 5 1 31 10
7 6 D. Š. 1983 BJC "Daugmale" Free  5 1       5 1
8 7 M. F. 1987 Daugavpils 3 0         3 0
9 10 V.C. 1989 Atdzimšana 0 0     0 0   0 0
10 4 D. K. 1989 BJC "Daugmale" Free  0 0       0 0



2. pielikuma turpinājums

Oficiālais protokols Latvijas Republikas čempionāta Grieķu romiešu cīņās 2010. gadā svara kategorijā -60 kg

vieta N
o Vārds, Uzvārds Date of 

birth komanda

Qualific 1/4 Repech 1/2 finals   

T 
p

C
 p T 
p

C
 p T 
p

C
 p T 
p

C
 p T 
p

C
 p   

1 3 A. Z. 1983 Atdzimšana   9 5   10 3 4 5 23 13
2 6 S. M. 1993 Rēzekne   3 5   8 3 3 0 14 8
3 2 A. Z. 1993 Liepājas KSS   11 3   2 1 12 3 25 7
3 7 V. K. 1989 Daugavpils BJSS   13 4   0 0 5 3 18 7
5 4 G. C. 1990 Kr. Kundziņa   0 0     1 1 1 1
5 5 D. M. 1988 Daugmale   0 0     0 0 0 0
7 8 D. K. 1990 Daugavpils BJSS 7 3 0 0       7 3
8 9 S. P. 1992 Atdzimšana 1 1         1 1
9 1 E. B. 1992 Atdzimšana   1 1       1 1



2. pielikuma turpinājums

Oficiālais protokols Latvijas Republikas čempionāta Grieķu romiešu cīņās 2009. gadā svara kategorijā -66 kg

vieta N
o Vārds, Uzvārds Date of 

birth komanda

Qualific 1/4 Repech 1/2 finals   

T 
p

C
 p T 
p

C
 p T 
p

C
 p T 
p

C
 p T 
p

C
 p   

1 10 A. M. 1989 Atdzimšana 14 4 13 3   5 3 10 3 42 13
2 3 A. J. 1992 Liepājas KSS   11 3   4 3 0 0 15 6
3 2 J. Č. 1991 Rēzekne   4 3   9 1 9 3 22 7
3 6 K. K. 1990 Liepājas KSS   3 3   3 1 3 3 9 7
5 4 V. Ž. 1975 Rēzekne   1 1     6 0 7 1
5 7 Č. B. 1993 Daugavpils BJSS 9 5 9 1 6 5   6 1 30 12
7 1 V. K. 1989 Daugmale   1 1       1 1
8 5 A. P. 1989 Daugavpils BJSS   0 0       0 0
9 9 A. P. 1990 Daugavpils BJSS 0 0   0 0     0 0
10 8 A. P. 1991 Daugmale 0 0         0 0



2. pielikuma turpinājums

Oficiālais protokols Latvijas Republikas čempionāta Grieķu romiešu cīņās 2010. gadā svara kategorijā -74 kg

vieta N
o Vārds, Uzvārds Date of 

birth komanda
Qualific 1/4 Repech 1/2 finals   

T 
p

C
 p T 
p

C
 p T 
p

C
 p T 
p

C
 p T 
p

C
 p   

1 6 A. V. 1987 Rēzekne 12 5 15 4   12 5 7 3 46 17
2 3 V. Z. 1975 Rēzekne Free  5 3   13 3 0 0 18 6
3 4 A. Š. 1992 Daugmale Free  3 1     2 3 5 4
3 10 G. Š. 1991 Atdzimšana 13 4 7 3   0 0 12 4 32 11
5 1 I. P. 1992 Daugavpils BJSS Free  10 3   0 0 0 0 10 3
5 5 A.K. 1993 Daugmale Free  1 1 8 5   0 0 9 6
7 9 A. Ž. 1993 Daugavpils BJSS 9 3 0 0       9 3
8 2 A. K. 1986 Daugavpils BJSS Free  8 1       8 1
9 8 S. M. 1988 Daugmale 0 0   2 0     2 0
10 11 K. B. 1989 Atdzimšana 0 0         0 0
11 7 J. S. 1984 Daugmale 0 0         0 0



2. pielikuma turpinājums

Oficiālais protokols Latvijas Republikas čempionāta Grieķu romiešu cīņās 2010. gadā svara kategorijā -96 kg

vieta N
o Vārds, Uzvārds Date of 

birth komanda
 1/4 

fināls
1/2 

fināls fināls   

 T 
p

C
 p T 
p

C
 p T 
p

C
 p   

1 1 I. K. 1981 Daugmale  15 4 4 3 4 3 23 10
2 5 Z. R. 1981 Sparta  4 5 5 3 0 0 9 8
3 4 S. K. 1986 Atdzimšana  9 3 0 0 8 3 17 6
3 7 A. S. 1983 Daugavpils BJSS  6 3 1 1 4 5 11 9
5 2 D. K. 1989 Daugmale  0 0   0 0 0 0
5 6 J. B. 1991 Daugavpils BJSS  0 0   0 0 0 0
7 3 D. Š. 1986 Daugmale  6 1     6 1
8 8 D. J. 1986 Daugmale  0 0     0 0



3. pielikums
Latvijas Republikas čempionāta 2009. gadā cīņu rezultāti svara kategorijā – 60. kg.

Sarkanais Zilais
I II III I II III

1 R. Z. 0 0 A. S. 3;(1) 4 5
2 D. P. 3;3 6 5 D. M. 3 3 0

3 D. K. 0 3 3 1 A. Z. 3;1;2 3;1;2;2;
2 16 4

4 D. K. 2;2;2 3;(1) 10 5 A.P. 0;0 1 1 0
5 S.P. 0 0 A.S. 12 4
6 D.P. 0 0 0 0 A. Z. 3,2,1 3;2;2 13 4

7 D. K. 3;2;3 3;2;2;
2 17 4 A. S. 3;3 1 7 1

8 D. K. 2 3;(1) 6 5 D. P. 3;3 6 0
9 A. P. 3;2 5 1 A. S. 2;2;2 2;2;0 3;2;1 16 3
10 A. Z. 1;2;3 2;2;2 12 4 D. K. 0 0

Latvijas Republikas čempionāta 2010. gadā cīņu rezultāti svara kategorijā – 60 kg.

Sarkanais Zilais
I II III I II III

1 D K. 3;2;1 1 7 3 S. P. 1 1 1
2 E.B. 1 1 1 A. Z. 3;2 3;3 11 3
3 A. Z. 3;3 3;1 9 5 G. C. 0 0
4 D. M. 0 0 S.M. 3 3 5
5 V. K. 3;2;2 3;2;1 13 4 D. K. 0 0
6 A. Z. 1 1 2 1 A. Z. 3;2;1 3 10 3
7 S. M. 2;2 1;2;1 8 3 V. K. 0 0
8 G.C. 1 1 1 A. Z. 3;3 2;2;2 12 3
9 D. M. 0 0 V. K. 3 3 5
10 A. Z. 3;1 4 5 S. M. 3 3 0



3. pielikuma turpinājums

Latvijas Republikas čempionāta 2009. gadā cīņu rezultāti svara kategorijā – 66 kg.

Sarkanais Zilais
I II III I II III

1 J. Š. 0 0 J. Č. 3;2;2 3;3 13 4
2 M.Z. 0 0 V. K. 3;3 3;1;3 13 4
3 A. P. 3 2 2 7 3 A. M. 2 3 2;1 8 1
4 A. Š. 3; 2 3 8 3 A. B. 1;1;1 3 1
5 V. K. 5 5 5 A. G. 0 0
6 S. T. 2 2 0 A. P. 3;3 3;1 10 5
7 E. F. 3; 0 2 5 1 J. P. 3;3;2 2;2 13 3
8 J. R. 3 3 5 K. L. 0 0
9 J. Č. 1 1 1 V. K. 2;2;2 2;1 8 3
10 A. P. 3;2;2 2;2;2 13 4 A.Š. 0 0
11 V. K. 3;1;1 1 1 7 3 A. P. 0; 0 1 1 2 1
12 J. P. 0 0 0 0 J. R. 3;2;1 3;1;2 12 5
13 V. K. 1 1 1 A. P. 1;1 1 1;1 5 3
14 V. K. 1 1 0 J. R. 3;1 4 5
15 A. M. 3;3 2;1;1 10 3 A. Š. 0 0 0
16 K. L. 3;1 2;1;2 3;1 14 3 J. P. 2;1;1 3;2;1 2;1 13 1
17 A. M. 1 1 2 1 V. K. 1;2 1 3 3
18 K. L. 0 0 V. K. 2;3;2 2;2;2 13 4
19 A. P. 2;2 2 6 3 J. R. 2 1 3 1



3. pielikuma turpinājums

Latvijas Republikas čempionāta 2010. gadā cīņu rezultāti svara kategorijā – 66 kg.

Sarkanais Zilais
I II III I II III

1 Č. B. 3;3 3 9 5 A. P. 0 0

2 A. P. 0 0 A. M. 3;1;3 3;2;2 1
4 4

3 V. K. 1 1 1 J. Č. 1;1 2 4 3
4 A. J. 3;3 1;2;1 11 3 V. Ž. 1 1 1
5 A. P. 0 0 K. K. 1 2 3 3

6 Č. B. 3;1 1;1;3 9 1 A. M. 3;3 1;2;1;2;
1

1
3 3

7 J. Č. 3;3 2 1 9 1 A. J. 1 2 1 4 3
8 K. K. 1 1 1 3 1 A. M. 1 1 3 5 3
9 A. P. 0 0 Č. B. 1 3;2 6 5
10 V. Ž. 2;2 2 6 0 J. Č. 2 3;1 3 9 3
11 Č. B. 3;3 6 1 K. K. 2 1 3 3
12 A. M. 3;1 3;3 10 3 A. J. 0 0



3. pielikuma turpinājums
Latvijas Republikas čempionāta 2009. gadā cīņu rezultāti svara kategorijā – 74 kg.

Sarkanais Zilais
I II III I II III

1 J. D. 0 0 0 V. S. 2;2;2 3;1;2 12 4
2 K. K. 0 0 K. G. 1;3;1 5 5
3 V. S. 3;3 2;2;2 12 4 S. M. 0 0
4 G. Š. 3;1 4 5 I. Z. 0 0

5 M. Ž. 3;2;2;
1 3;2;3 16 4 H. M. 1 1 1

6 M. S. 0 0 A. V. 3;5 3;5 16 4
7 A. K. 0 0 0 V. S. 3;2;2 3;2;2 14 4
8 K. G. 3;2;1 1;2;1 10 3 V. S. 0 0
9 G. Š. 3 3 5 M. Ž. 0 0
10 A. V. 3;1 3;1;2 10 3 V. S. 0 0
11 K. G. 1 1 1 3 1 G. Š. 1 1 1 3 3
12 I. Z. 1 1;0 1 3 1 M. Ž. 1 2 1 4 3
13 M. S. 1 1 1 V. S. 3;3 3;1 10 3
14 M. Ž. 1 3 4 1 K. G. 1 3 3;3 9 3
15 A. V. 3;3 2;2;2 12 4 G. Š. 0 0



3. pielikuma turpinājums
Latvijas Republikas čempionāta 2010. gadā cīņu rezultāti svara kategorijā – 74 kg.

Sarkanais Zilais
I II III I II III

1 A.V. 3;3 3;3 12 5 J. S. 0 0
2 S. M. 0 0 A.Ž. 1;2 2;2;2 9 3

3 G.Š. 3;2;2
1;2;1;

2 13 4 K. B. 0 0
4 I. P. 2;2;2 1;3 10 3 A. K. 2;2;2 2 8 1
5 V. Z. 1 1 3 5 3 A. Š. 1 2 3 1
6 A. K. 1 1 1 A.V. 3;2;2 3;2;3 15 4
7 A. Ž. 0 0 G. Š. 1 1;5 7 3
8 I. P. 0 0 V. Z. 3;2 3;2;3 13 3
9 A. V. 3;3 5;1 12 5 G. Š. 0 0
10 J. S. 1 1 2 0 A. K. 1 2;1;2;2 8 5
11 A. Š. 1 1 2 3 I. P. 0 0
12 A. K. 0 0 G. Š. 5;1 3;3 12 4
13 V. Z. 0 0 A. V. 3;2 2 7 3



3. pielikuma turpinājums
Latvijas Republikas čempionāta 2009. gadā cīņu rezultāti svara kategorijā – 96 kg.

96 Kg 2009 gads Sarkanais Zilais
I II III I II III

1 M. F. 1;2 3 0 D. S. 3;2;2 2;2;1 12 5
2 Z. R. 3;1 4 5 V. C. 0 0
3 I. K. 3;2;2 2;2;2 13 4 V. P. 1;0 1 1

4 V. B. 3;3 3;2;
(3) 14 5 D. K. 0 0

5 D. J. 3;2;1 0 3;2 10 3 D. Š. 2;2;1 5 1
6 D. S. 1 1 1 3 1 Z. R. 3 1 3;1;1 9 3
7 I. K. 3;2;1 3 9 5 V. B. 0 0
8 D. J. 0 0 Z. R. 3;2;1 3;1 10 5
9 V. C. 0 0 0 D. S. 2;2;2 3;1;1 11 3
10 V. P. 0 0 0 V. B. 2;2;2 1;2;1 10 3
11 D. S. 1 1;2;1 0;0 5 1 D. J. 1 2;1 2;2;2 10 3
12 I. K. 2 2;1 5 3 Z. R. 1 1 2 1



3.pielikuma turpinājums

Latvijas Republikas čempionāta 2010. gadā cīņu rezultāti svara kategorijā – 96 kg.

96 Kg 2010 gads Sarkanais Zilais
I II III I II III

1 I. K. 3;2;2 3;2;3 15 4 D. K. 0 0
2 D. Š. 2 2 2 6 1 S. K. 3;2 2;2 9 3
3 Z.R. 3;1 4 5 J. B. 0 0
4 A. S. 3 3 6 3 D. J. 0 0
5 I. K. 2 1;1 4 3 S. K. 0 0
6 Z. R. 2 3 5 3 A. S. 1 1 1
7 D. K. 0 0 S. K. 2;2 3;1 8 3
8 J. B. 0 0 A. S. 3;1 4 5
9 I. K. 2 1;1 4 3 Z. R. 0 0



KOPSAVILKUMS
GRIEĶU-ROMIEŠU CĪŅAS NOTEIKUMU ANALĪZE

(pēc 2005. un 2009. gada redakcijas)

Autors: Pāvels JEROHINS
Darba vadītājs: Mg. paed., asist. Sergejs SAULĪTE

Pētījuma hipotēze: Pēc  2009.  gada noteikumu izmaiņām mainīsies   tehniskā  un 
taktiskā darbība cīņas gaitā. Lielākā daļa cīņas paņēmienu tiks veikti stavcīņās laikā.

Pētījuma  mērķis:  Izpētīt  2009.gadā  noteikumu  izmaiņās  ietekmi  uz  sportistu 
tehnisko un taktisko darbību sacensībās. 

Pētījuma objekts: sportistu taktiski-tehniskas darbības sacensību laikā.
Pētījuma priekšmets: Grieķu-romiešu  cīņas  noteikumi  pēc  2005.  un 2009.  gada 

redākcijas.
Pētījuma subjekts: 2009. un 2010. gadā Latvijas Čempionātu grieķu-romiešu cīņā 

dalībnieki svaru kategorijās līdz 60; 66; 74; 96.
Darba uzdevumi:
1) Salīdzināt 2005. un 2009. gada redakcijas noteikumus grieķu-romiešu cīņā.
2) Noteikt  grieķu-romiešu  cīņas  noteikumu izmaiņas  ietekmi  uz tehniski-taktisko 

darbību.
Pētīšanas metodes:
Literatūras avotu analīze; 
Sacensību novērošana 
Matemātiskās statistiskās metodes .
Aizstāvēšanai  izvirzīts: Noteikumu  izmaiņas  pēc  2009.  gada  redakcijas  un  to 

ietekme uz tehnisko-taktisko darbību sacensības. 
Atslēgas  vārdi: grieķu-romiešu  cīņa,  sacensību  noteikumi,  tehnisko-taktikas 

darbības, FILA- Starptautiska cīņas federācija.
Secinājumi: 
1.  Izpētot  2005.  un  2009.  gada  redakcijas  noteikumus  grieķu-romiešu  cīņā,  mēs 

konstatējam galvenus noteikumu izmaiņas:
• 90 sekundes stāvcīņā 
• 30 sekundes  obligātais parters (klinčs) 
• cīkstonis, kurš ņem klinču, drīkstēs izvēlēties to darīt no sānu pozīcijas vai arī no 

aizmugures pozīcijas 
• cīkstonim,  kas  uzvar  ar  punktu  pārsvaru  pēc  90  sekundēm,  būs  priekšrocība 

klinčā, un šis cīkstonis netiks sodīts, ja netiks iegūti punkti nākamo 30 sekunžu 
laikā. 

• ja pēc 90 sekundēm perioda rezultāts ir 0:0, priekšrocība ņemt klinča tvērienu tiek 
dota  cīkstonim  sarkanajā  triko,  un,  ja  tāda  pati  situācija  atkārtojas  arī  otrajā 
periodā,  priekšroka  tiek  dota  cīkstonim  zilajā  triko.  Ja  cīkstonis,  kas  atrodas 
augšējā  pozīcijā  negūst  punktu/us  30  sekunžu  laikā,  1  punkts  tiek  atdots 
cīkstonim, kas cīnījies apakšējā pozīcijā un, līdz ar to, viņš uzvar cīņu. 

• ja katrs cīkstonis uzvar pa 1 periodam, un trešais periods noslēdzas neizšķirts 0:0, 
pozīcija  (augšā vai apakšā) tiek izvēlēta,  ņemot vērā to, kurš cīkstonis ieguvis 
vairāk punktu par tehniskām darbībām pirmajos divos periodos (saskaitīti kopā). 
Ja abi cīkstoņi ieguvuši vienādu punktu skaitu, to vērtība tiks ņemta vērā, ja tas 
joprojām neļaus izšķirt mača rezultātu, tiks veikta izloze. 



 2. Pēc 2009. un 2010.gada Latvijas čempionātu sacensības protokolu analīzes tika 
konstatēts, ka cīkstoņu vidējais punktu skaits cīņas laikā ir samazinājusies. Pēc matemātiskas 
statistikas apstrādes paņēmienu skaits ar vērtējumu 1 punkts neizmainījās, paņēmienu skaits 
ar  vērtējumu  2  punkti  samazinājās  par  6%,  paņēmienu  skaits  ar  vērtējumu  3  punkti 
palielinājās par 5%, paņēmienu skaits ar vērtējumu 5 punkti neizmainījās. Rezultātu starpība 
ir ticama (α < 0,05).

Pēc  2009.gada  un  2010.gada  Latvijas  čempionātu  sacensību  videonovērošanas 
rezultātu  matemātiskas  statistikas  apstrādes  paņēmienu  skaits  partercīņā  ar  vērtējumu  1 
punktu ir līdzīgs (α > 0,05), paņēmienu skaits ar vērtējumu 2 punktu samazinājās par 7% (α < 
0,05), paņēmienu skaits  ar  vērtējumu 3. punktu samazinājās par 7% (α < 0,05), 5. punkti 
2010.gadā nav iegūti (α > 0,05). 

Retāk sāka izmantot metienu atliecoties ar ačgārno ķermeņa satvērienu, jo pēc 2005. 
gada noteikumu redakcijas cīkstoņiem partercīņas laikā jāuzsāk cīņā no sākuma stāvokļa ar 
ačgārno tvērienu un līdz ar to pēc tiesneša signāla cīkstoņiem jāveic metiens atliecoties ar 
ačgārno tvērienu, bet pēc 2009. gada noteikumu redakcijas cīkstoņiem ir iespēja izvēlēties kā 
uzsākt cīņu ar ačgārno ķermeņa satvērienu vai no aizmugures pozīcijas rokas uz lāpstiņām. 

Paņēmiens, kuru izmanto arī pēc noteikumu izmaiņām, ir apgriešana ar uzvēlienu (šis 
paņēmiens ir dominējošākais partercīņas laikā līdz noteikumu redakcija un pēc), jo apgriešana 
ar uzvēlienu ir paņēmiens, ar kuru ir visvieglāk iegūt punktus partercīņas laikā.

Cīkstoņi biežāk sak pielietot  tādus paņēmienus,  kā metiens atliecoties ar ķermeņa 
tvērienu no aizmugures,  apgriešana ar ačgārno ķermeņa satvērienu, apgrieziens apskrienot, 
noteikumu  redakcijas  dēļ  cīkstoņi  biežāk  sāk  izmantot  no  aizmugures  pozīcijas  rokas  uz 
lāpstiņām. 

Pēc  2009.gada  un  2010.gada  Latvijas  čempionātu  sacensību  videonovērošanas 
rezultātu matemātiskas statistikas apstrādes paņēmienu skaits stāvcīņā ar vērtējumu 1. punkts 
ir līdzīgs (α > 0,05), paņēmienu skaits ar vērtējumu 2. punkti 2009. un 2010. gadā nav izpildīti 
(α  >  0,05),  paņēmienu  skaits  ar  vērtējumu  3.  punkti  palielinājās  par  13%  (α  <  0,05), 
paņēmienu skaits ar vērtējumu 5. punkti palielinājās par 2% (α > 0,05).

Noteikumu izmaiņas ietekmēja tehniski-taktisko darbību cīņas laikā. Pēc noteikumu 
izmaiņām 2009. gadā cīkstoni sāka vairāk pielietot paņēmienus un darbības stāvcīņā. 

Stāvcīņas  laikā  cīkstoņi  pārtrauca  pielietot pārvietošanu  sagriežot,  jo  noteikumu 
redakcijas  rezultātā  cīkstoņiem  lielāku  uzmanību  sāka  pievērst  paņēmieniem  ar  augstāku 
amplitūdu  un mazāk  uzmanības  pievērsa  paņēmieniem ar  kuriem var  pārvietot  pretinieku 
parterī.  

Retāk  sāka izmantot  pārvietošanu ar  rāvienu ar  rokas  satvērienu,  pārvietošanu ar 
rāvienu ar kakla un pleca satvērienu, metienu pāri gurnam iegriežoties satvērot kaklu un roku, 
jo noteikumu redakcijas rezultātā  cīkstoņi  lielāku uzmanību sāka pievērst  paņēmieniem ar 
lielo amplitūdu. Sakarā ar noteikumu izmaiņām cīkstoņiem nepieciešams pavadīt vairāk laika 
stavcīņā un līdz ar to viņiem ir iespēja sagatavot paņēmienus ar lielāko amplitūdu.

Cīkstoņi biežāk sak pielietot metienu pāri krūtīm (atliecoties), metienu noliecoties, 
pārvietošanu nirstot.

Partercīņas laikā cīkstoņi pārtrauca pielietot apgriešanu ar rokas un kakla satvērienu, 
apgriešanu sagriežot atpakaļ, apgriešanu ar pleca satvērienu no apakšas, jo mainoties sākuma 
stāvoklim partercīņas laikā cīkstoņiem jāizmanto citi paņēmieni no jaunā sākuma stāvokļa, 
kuri ir pielāgoti jaunajiem noteikumiem. 

Bakalaura darba uzdevumi ir izpildīti, jo ir izpētītas 2009. gada noteikumu izmaiņas 
ietekme uz tehniski-taktisko darbību sportistu sacensības laikā.

Darba  hipotēze  ir  pieradīta,  jo  mēs  uzskatam,  ka  pēc  2009.  gada  noteikumu 
izmaiņām mainījās   tehniskā un taktiskā darbība cīņas gaitā. Lielākā daļa cīņas paņēmienu 



tiks veikti stavcīņās laikā, ka ari cīkstoņi biežāk sāka pielietot paņēmienus parterī izmantot no 
aizmugures pozīcijas rokas uz lāpstiņām. 



KOPSAVILKUMS SVEŠVALODĀ
THE GRECO-ROMAN WRESTLING REGULATIONS ANALYSIS 

(the years 2005. and 2009. editions).

Author’s name, surname: Pavels JEROHINS
Supervisor: Mg. paed. Sergejs SAULITE

Research hypothesis:  After the year 2009. regulations alteration fight’s technical 
and tactical actions is changing. Most wrestling holds will be done during stand-up position.

Research goal:
Analyze the year 2009. regulations alteration’s influence on sportsmen technical and 

tactical actions in contests. 
Research object: sportsmen technical and tactical actions in contests.
Research topic: The greco-roman wrestling regulations of the years 2005. and 2009. 

editions.
Research subject: The greco-roman wrestling Latvian Championship’s  2009.  and 

2010  participants  in weight categories under  60; 66; 74; 96.
Research tasks:

1) Compare the greco-roman wrestling regulations editions of the years 2005. and 2009.
2) Determine the greco-roman wrestling regulations  change impact  on technical  and 

tactical actions.
Research methods  :  

1. Analysis of bibliography sources;
2. Contests observation;
3. Mathematical and statistical methods.

Rose to defense: 2009. year Greco-roman wrestling rules regulation and their impact 
on the technical-tactical activities competitions.

Key   words  :  Greco-roman  wrestling;  international  wrestling  rules,  FILA- 
International Federation of Associated Wrestling Styles

Conclusions:
 1. Having  analyzed  the  Greco-roman  wrestling  regulations  we  stated  the  main 

regulations changes 
90 seconds stand-up wrestling 
30 seconds obligatory clinch 
Wrestler, who makes clinch, is allowed to do it both from side and back positions 
Wrestler, who wins with points preponderance after 90 seconds, will have advantage 

to make clinch,  and that wrestler  wouldn’t  be fined, if there aren’t  gained points next 30 
seconds. 

If  after  90 seconds period  result  is,  the  right  to  make  clinch  would be  given to 
wrestler in red leotard and if this situation is taking place in the second period, the right would 
be given to wrestler in blue leotard. If wrestler, who is in the upper position, doesn’t gain 
points in 30 seconds, then 1 point is given to wrestler in under-position, and along with that  
he/she wins the fight. 

If wrestlers win one period each and the third period ends with 0:0 score, the position 
(upper or under) is chosen in accordance which wrestler  gained more points for technical 
actions during first two periods taken one with another. If both wrestlers gained the same 
points quantity,  its value is taken into account, but if that doesn’t allow determining fight 
result anyhow then a draw is making. 

2. After-contests video filming observation 



Comparison  of  gained  points  during  Latvian  championships  of  the  Greco-roman 
wrestling in parter and stand-up fights of 2009. and 2010.  The regulations change influenced 
on technical and tactical actions during fights. After new regulations were released in 2009, 
wrestlers can use more holds and actions during stand-up fight.

Parter : By math statistics: 1 point earn is equal (α > 0,05), 2 points earn decreased 
by 7% (α < 0,05), 3 points earn decreased by7% (α < 0,05), 5 points in the year 2010. weren’t 
earned (α > 0,05). Following actions are used less: throw jumping aside with reverse clinch 
body grip, because after the year 2005 regulations edition wrestlers during the parter fight 
have to start it with reverse clinch grip and after referee signal wrestlers have to make throw 
jumping aside with reverse clinch gip, butafter the year 2009 regulations edition wrestlers 
have the choice how to start the fight – whether with reverse clinch body grip or back position 
with  hands on palms.  During  the stand-up fight  wrestlers  stopped using  following holds: 
moving with ankle trip, because of the new regulations wrestlers started to use holds with 
highest amplitude more often, instead of using holds which the opponent could be moved 
along the parter with.  During parter fight wrestlers stopped using following holds: turning 
with hands and neck grip, turning with ankle trip backsides, turning with shoulder grip from 
below, the reason is that the start stand-up position was changed and wrestlers have to use 
other holds from the new start position, which is acceptable due to new regulations.  Holds 
which are used even after regulations change; turnover with roll over (this hold is dominant in 
parter fight before and after regulations editing) because  turnover with roll over is a hold 
which is the easyest way to earn the poits during fight.

Wrestlers started use such a holds more often: throw jumping aside with back body 
grip, turnover with reverse clinch with body grip, turnover with making a run from right or 
left, because of new regulations edition wrestlers started using back positions with hands on 
palms.Stand-up fight: By math statistics:  1  point earn is equal  (α > 0,05), 2 points in 2009. 
and 2010, weren’t earned (α > 0,05), 3 points earn increased by 13% (α < 0,05), 5 points earn 
increased by 2% (α > 0,05). The following actions are used less: jerk move with hands grip, 
jerk move with neck and shoulder grip,  neck and hand grip throw over hip with turning, 
because of the new regulations wrestlers started to use holds with highest amplitude more 
often. Wrestlers have to spend more time in stand-up position and along with that they have 
an opportunity to prepare holds with high amplitude. Wrestlers started to use the following 
holds more often: throw over chest (jumping aside), throw bending, move diving under.

 



LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJA
Pretendenta uz bakalaura akadēmisko grādu 

________________________________________
(vārds, uzvārds)

darba: ___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________

recenzija

1. Darba vispārējs raksturojums: 
Kritērijs atbilst

prasībām (x)
daļēji atbilst
prasībām (x)

neatbilst
prasībām (x)

• Temata teorētiskais pamatojums
• Mērķa atbilstība tematam
• Uzdevumu izvēle, atbilstība mērķim
• Literatūras apskats, atbilstība 

uzdevumiem
• Metožu izvēle un realizācija
• Datu apstrādes tehnoloģiju 

pielietojums
• Satura atbilstība mērķim, uzdevumiem
• Secinājumi, to atbilstība uzdevumiem
• Tehniskais noformējums
• Mērķis sasniegts
• Jaunākās speciālās literatūras 

izmantošana
2. Pozitīvais darbā (tēžu formā, akcentējot autora radošo domu): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Darbā konstatētās kļūdas un nepilnības:
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Rekomendēts turpināt zinātnisko darbu un studijas maģistratūrā 
(vajadzīgo apvilkt): Jā Nē 

Kopumā darbs atbilst/neatbilst bakalaura darba prasībām pedagoģijas bakalaura 
akadēmiskā grāda sporta zinātnē piešķiršanai.
___________________________________ _____________________________
(recenzenta zin. grāds, amats, vārds, uzvārds) (paraksts)

2010__.gada _____. _____________________
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