6. Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēles
2019. gada 2.-7. jūlijā
Tortosā, Spānijā
Programma
Ierašanās vieta:
Ierašanās datums:
Izbraukšanas datums:
Sacensību dienas:
Atklāšanas ceremonija:
Noslēguma ceremonija:

Tortosa, Spānija
2019. gada 2. jūlijs (! tenisa čempionātas dalībniekiem: 1. jūlijs)
2019. gada 7. jūlijs
2019. gada 3. – 6. jūlijs
2019. gada 2. jūlijā
2019. gada 6. jūlijā

Sporta veidi
1. Vieglatlētika
Individuālās sacensības (vīrieši, 16 gadi un vairāk): 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m,
10000 m, 110 m barjersprints, 400 m barjersprints, 3.000 m šķēršļu skrējiens, augstlēkšana, tāllēkšana,
trīssoļlēkšana, kārtslēkšana, lodes grūšana, diska mešana, šķēpa mešana, vesera mešana, 5 km
soļošana.
Individuālās sacensības (sievietes, 16 gadi un vairāk): 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m,
100 m barjersprints, 400 m barjersprints, augstlēkšana, tāllēkšana, trīssoļlēkšana, kārtslēkšana, lodes
grūšana, diska mešana, šķēpa mešana, vesera mešana, 3 km soļošana.
Stafetes – sievietes un vīrieši (16 g. un > ): 4 x 100 m un 4 x 400 m.
Individuālās sacensības (masters 40 gadi un vairāk)
Sievietes: 5 un 3 km soļošana
Vīrieši: 3.000 m šķēršļu skrējiens, 5.000 m, 10.000 m un 5 km soļošana.
Komandas sastāvs:
Vīrieši: 18 sportisti (ieskaitot 3 sportistus soļotājus) + 1 treneris
Sievietes: 18 sportisti (ieskaitot 3 sportistus soļotājus) + 1 treneris
1 delegācijas vadītājs (kopā 39 cilvēki)

2. Futbols (11)
Atbilstības kritērijs:CSIT čempionātos nedrīkst piedalīties profesionālie spēlētāji, kas piedalās valsts
čempionātos vai starptautiskajās līgās.
Komandu sacensības – vīrieši (16 gadi un vecāk)
Komandu sastāvs: 18 spēlētāji, 1 tiesnesis, 1 treneris, 1 dakteris vai trenera asistents, 1 komandas
menedžeris – kopā 22 cilvēki

3. Šahs
Atbilstības kritērijs: spēlētāji ar punktu skaitu virs 2.350 ELO punktiem nedrīkst piedalīties.
Dalībniekiem jābūt bez FIDE, GM vai IM titula.
Atklātās (vīriešu un/vai sieviešu) komandu sacensības un Sieviešu Individuālās sacensības – (bez vecuma
ierobežojumiem) – Šveices sistēma
Atklātā(vīriešu un/vai sieviešu) komanda: 4 spēlētāji (obligāti), 1 rezerves spēlētājs
Sieviešu individuālās: bez ierobežojumiem attiecībā uz spēlētāju skaitu
Ātrā šaha sacensības: visi komandu dalībnieki ir aicināti piedalīties.

4. Mamanet
Atbilstības kritērijs: jebkura vecuma mammas un atlēti-sievietes, kas nav mammas, var piedalīties
CSIT Čempionātos.
Komandas sastāvs: 12 spēlētāji, 1 tiesnesis (neobligāti), 1 treneris (neobligāti), 1 komandas vadītājs

Komandu sacensības grupa A Obligātas: CSIT Mamanet čempionāts grupai A (jebkura vecuma
mammas un sievietes, no 30 gadiem un vairāk, kas ir reģistrētas Mamanet mājas lapa) notiks reizi
divos gados CSIT pasaules sporta spēļu laikā.
Komandu sacensības grupa B Neobligātas: CSIT Mamanet čempionāts grupai B (sievietes no 18 gadiem
un vairāk) notiks reizi divos gados CSIT pasaules sporta spēļu laikā tikai ja tas ir iespējams, ņemot vērā
reģistrāciju un laukumu pieejamību

5. Galda teniss
Atbilstības kritērijs: CSIT Pasaules Sporta spēlēs un individuālajos CSIT čempionātos nevar piedalīties
spēlētāji, kuri atrodas ITTF pasaules reitingā. Skatīt: http://www.old.ittf.com/
Individuālās, komandu, jauktās sacensības – vīrieši un sievietes.
Juniori: 2 spēlētāju komanda, duets M / F / Mix, individuālās
Seniori vīrieši: 3 spēlētāju komanda, duets M / F / Mix, individuālās
Seniori sievietes: 2 spēlētāju komanda, duets M / F / Mix, individuālās
Veterāni: individuālās
(Juniori līdz 18 gadiem; seniori no 18 līdz 50 gadiem; veterāni: 50 gadi un vairāk)
Komandas sastāvs: 1 delegācijas vadītājs, 1 treneris, 3 vīriešu spēlētāju komanda (maksimālais 4
spēlētāji), 2 sieviešu spēlētāju komanda (maksimālais 3 spēlētāji), 2 junioru komanda (zēni)
(maksimālais 3 spēlētāji), 2 junioru komanda (meitenes) (maksimālais 3 spēlētājas).

6. Volejbols
Atbilstības kritērijs: atlēti, kuri pēdējo 3 gadu laikā pārstāvēja savu valsti Olimpiskajās Spēlēs vai FIVB
vai Kontinentālās Konfederācijas organizētajās sacensībās nedrīkst piedalīties CSIT sacensībās.
Gadījumā, ja statuss nav skaidrs, federācijai, kas piedalās, jānoskaidro statuss, nosūtot visu
nepieciešamo informāciju tehniskajai komisijai volejbolā. Iekštelpu volejbola tehniskās komisijas
priekšsēdētājs un sekretārs pārbaudīs vai informācija ir vai nav ievērots atbilstības kritērijs pirms sūtīt
spēlētājus uz CSIT Čempionātu vai WSG.
Komandu sacensības – vīrieši un sievietes (18 gadi un vairāk)
Komandu sastāvs:
Vīrieši: 14 spēlētāji, 1 tiesnesis (vēlams), 1 treneris, 1 komandas vadītājs – kopā 17 cilvēki
Sievietes: 14 spēlētāji, 1 tiesnesis (vēlams), 1 treneris, 1 komandas vadītājs – kopā 17 cilvēki

7. Cīņa
Atbilstības kritērijs: atlēti, kas pēdējo 4 gadu laikā piedalījās Senioru Pasaules čempionātos vai
Olimpiskajās spēlēs nevar piedalīties CSIT čempionātos.
Individuālās un komandu sacensības junioriem un senioriem – vīrieši
(Juniori; 18 līdz 20 gadi (no 16 gadiem tikai ar medicīnisku sertifikātu un vecāku piekrišanas
apliecinājumu)
Seniori: 20 gadi un vecāk (no 16 gadiem tikai ar medicīnisku sertifikātu un vecāku piekrišanas
apliecinājumu)
Grieķu-romiešu cīņa vīrieši – svara kategorijas:
Juniori individuālās: 46-50, 55, 60, 66, 69, 74, 84, 96, 96-120 kg.
Seniori individuālās: 59, 66, 71, 75, 80, 85, 98 un 130 kg.
Komandas: 59, 66, 71, 75, 80, 85, 98 un 130 kg.
Komandu sastāvs:
8 juniori un 6 seniori (cīkstoņi), 1 tiesnesis, 2 treneri un 1 komandas vadītājs (kopā 18 personas).
Piebilde: Cīkstoņi papildus var piedalīties pludmales cīņas sacensībās!

8. Peldēšana
Parastie un Masters:
Delegācija: 1 delegācijas vadītājs, bez peldētāju skaita ierobežojuma, 2 vai vairāk treneri atkarībā no
peldētāju skaita.
Parastie: individuālās sacensības un stafetes – vīrieši un sievietes
Junioru vecums: 13 gadi un jaunāk, 14 un 15 gadi; 16 un 17 gadi;18 gadi un vecāk.
Masters: individuālās sacensības un stafetes – vīrieši un sievietes
Masters vecums: no 25 līdz 29 gadiem; no 30 līdz 34 gadiem; no 35 līdz 40 gadiem, no 41 gada utt. ar
5 gadu soli.
Atbilstības kritērijs: Sportisti ar reitingu virs soļa 17 “RUDOLPH-Tabelle” nedrīkst piedalīties CSIT
čempionātos. Masters peldētāji, kas piedalījās Olimpiskajās spēlēs, atklātajos Pasaules čempionātos
vai kontinentālajos čempionātos pēdējo 4 gadu laikā nedrīkst piedalīties Masters čempionātos.
50 m, 100 m un 200 m peldēšana uz muguras – vīrieši un sievietes

50 m, 100 m un 200 m brass – vīrieši un sievietes
50 m, 100 m un 200 m tauriņstilā – vīrieši un sievietes
50 m, 100 m, 200 m un 400 m frīstails – vīrieši un sievietes
200 m individuālais kompleksā stilā peldējums – vīrieši un sievietes
Stafetes: 4 x 100 m frīstails sievietes un vīrieši (nav masters)
Stafetes: 4 x 100 m kompleksā stilā peldējums sievietes un vīrieši (nav masters)
Stafetes: 4 x 50 m frīstails sievietes un vīrieši
Stafetes: 4 x 50 m frīstails jauktais (tikai masters)
Stafetes: 4 x 50 m kompleksā stilā peldējums sievietes un vīrieši (tikai masters)

9. Karate
10. Basketbols
Atbilstības kritērijs: spēlētāji var piedalīties CSIT čempionātos, ja viņi nespēlē profesionālajās
nacionālajās līgās.
Komandu sastāvi – vīrieši un sievietes (Juniori līdz 18 gadiem; seniori 19 gadi līdz 40 gadi un no 40 gadiem
un vecāk).
Komandu sastāvi:
Vīrieši: 12 spēlētāji, 1 tiesnesis, 1 treneris, 1 komandas vadītājs – kopā 15 cilvēki.
Sievietes: 12 spēlētāji, 1 tiesnesis, 1 treneris, 1 komandas vadītājs – kopā 15 cilvēki.

11. Minifutbols (5)
Atbilstības kritērijs: profesionālie spēlētāji, kas piedalās valsts čempionātos nevar piedalīties CSIT
čempionātos.
Komandu sacensības – vīrieši un sievietes (16 gadi un vecāk)
Komandu sastāvs:
Vīrieši: 4 spēlētāji, 1 vārtsargs, 4 rezerves spēlētāji, 1 treneris, 1 komandas vadītājs – kopā 12
personas.
Sievietes: 4 spēlētāji, 1 vārtsargs, 4 rezerves spēlētāji, 1 treneris, 1 komandas vadītājs – kopā 12
personas.
Dalībnieki spēlē sporta apavos vai futbola apavos ar gumijas radzem.
Vīrieši – divi puslaiki, katrs pa 20 minūtēm.
Sievietes – divi puslaiki, katrs pa 15 minūtēm.
Spēles tiesā paši spēlētāji.

12. Džudo
Atbilstības kritērijs: Džudokas no top 100 officiālā IJF reitingā (vispārējā senioru klase) nevar
piedalīties CSIT čempionātos.
Individuālās un komandu sacensības – vīrieši un sievietes
Seniori 17 gadi un vecāk
Individuālās sacensības – kategorijas:
– Vīrieši: līdz 60 kg, līdz 66 kg, līdz 73 kg, līdz 81 kg, līdz 90 kg, līdz 100 kg, virs 100 kg
Spēles ilgums: 4 minūtes
– Sievietes: līdz 48 kg, līdz 52 kg, līdz 57 kg, līdz 63 kg, līdz 70 kg, līdz 78 kg, virs 78 kg
Spēles ilgums: 4 minūtes
Komandu sacensības – kategorijas:
– Vīrieši: līdz 66 kg, līdz 73 kg, līdz 81 kg, līdz 90 kg, virs 90 kg
Spēles ilgums: 4 minūtes
– Sievietes: līdz 52 kg, līdz 57 kg, līdz 63 kg, līdz 70 kg, virs 70 kg
Spēles ilgums: 4 minūtes
Komandu sastāvi:
Vīrieši: 7 atlēti, 1 tiesnesis, 1 treneris, 1 komandas vadītājs – kopā 10 personas.
Sievietes: 7 atlēti, 1 tiesnesis, 1 treneris, 1 komandas vadītājs – kopā 10 personas.
Ja delegācijai ir gan vīriešu, gan sieviešu komanda: 7 atlēti(siev.) un 7 atlēti(vīr.), 1 treneris, 1 tiesnesis,
1 komandas vadītājs

13. Petanka
Atbilstības kritērijs:
Nedrīkst piedalīties spēlētāji, kas piedalās (-jās):
 Pasaules Čempionātos
 ir profesionāļi
 vairāk kā 3 reizes piedalījās CSIT petanka čempionātos
Komandu sacensības – vīrieši un sievietes (18 gadi un vairāk)

14. Teniss
Spēlētāji ar ATP vai WTA punktiem nevar piedalīties.
Komandu sacensības – jauktās komandas : visi vecumi.
Komandu sacensības – jauktās komandas :veterāni: sievietes 40+, vīrieši 45+
Visu komandu sastāvi:
3 spēlētāji-vīrieši, 1 spēlētāja-sieviete, 2 rezerves spēlētāji.
Komandas mačs visām komandām sastāv no:
3 vīriešu vienspēles, 1 sieviešu vienspēles, 1 vīriešu pāra un 1 jaukta pāra.

15. Pludmales volejbols (3)
Atbilstības kritērijs: atlēti, kuri pēdējo 3 gadu laikā pārstāvēja savu valsti Olimpiskajās Spēlēs vai FIVB
vai Kontinentālās Konfederācijas organizētajās sacensībās nedrīkst piedalīties CSIT sacensībās.
Gadījumā, ja statuss nav skaidrs, federācijai, kas piedalās, jānoskaidro statuss, nosūtot visu
nepieciešamo informāciju tehniskajai komisijai volejbolā. Iekštelpu volejbola tehniskās komisijas
priekšsēdētājs un sekretārs pārbaudīs vai informācija ir vai nav ievērots atbilstības kritērijs pirms sūtīt
spēlētājus uz CSIT Čempionātu vai WSG.
Komandu sacensības – vīrieši un sievietes (18 gadi un vairāk)
Komandu sastāvs:
Vīrieši: 3 spēlētāji, 1 rezerves spēlētājs, 1 tiesnesis (vēlams) 1 treneris.
Sievietes: 3 spēlētāji, 1 rezerves spēlētājs, 1 tiesnesis (vēlams) 1 treneris.
Komandu sacensības vīriešiem (līdz 40 gadiem, 40+ gadi un 50+ gadi)
Komandu sacensības sievietēm (līdz 35 gadiem un 35+ gadi)

16. Pludmales cīņa
Atbilstības kritērijs: atlēti, kas pēdējo 4 gadu laikā piedalījās Senioru Pasaules čempionātos vai
Olimpiskajās spēlēs nevar piedalīties CSIT čempionātos.
Džudo dalībnieki var piedalīties, ja viņi atbilst CSIT džudo kritērijiem.
Individuālās sacensības – vīrieši un sievietes
Seniori no 20 gadiem un vecāk (no 16 gadiem tikai ar medicīnisku sertifikātu un vecāku piekrišanas
apliecinājumu).
Svara kategorijas:
Vīrieši: 70, 80, 90 +90 kg
Sievietes: 60, 70, +70 kg
Komandas sastāvs:
4 vīrieši-atlēti, 4 sievietes-atlēti, 1 tiesnesis, 1 treneris, 1 komandas vadītājs (kopā 11 personas).

17. Pludmales teniss
Atbilstības kritērijs: atlēti, kas pēdējo 4 gadu laikā piedalījās Pasaules Čempionātos nevar piedalīties
CSIT Čempionātos.
Komandu sacensības – jauktās komandas (visi vecumi)
(bez vecuma ierobežojumiem komandu mačiem)
Vīriešu komandas: 2 spēlētāji un 1 rezerves spēlētājs (neobligāts)
Sieviešu komanda: 2 spēlētāji un 1 rezerves spēlētājs (neobligāts)
Komandu sastāvs: 4 spēlētāji-vīrieši, 2 rezerves spēlētāji vīrieši (neobligāti), 4 spēlētāji-sievietes, 2
rezerves spēlētāji sievietes (neobligāti), 1 treneris – kopā 9 cilvēki (+ 4 neobligāti rezerves spēlētāji)

Jaunums: sacensības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām:
 Dauna sindroms
 Telpu futbols, handbols, volejbols, basketbols, galda teniss, peldēšana.
Čempionāti notiks saskaņā ar CSIT noteikumiem (https://www.csit.tv/en/newsservice/download-area - Sports regulations). CSIT patur tiesības atcelt čempionāta norisi
gadījumā, ja līdz 22. februārim čempionātam nepiereģistrējās vismaz 4 CSIT
dalīborganizācijas.
Citi čempionāti
1. Pilona sporta pasaules kausa fināls (Pilona Sporta Pasaules Federācija)

2. Pitch & putt starpkontinentālais čempionāts (Starptautiska Pitch & Put asociācija)
3. IRV Atklātais jauktais masters festivāls (Starptautiska Vingrošanas ritenī federācija).
4. Pasaules O-Sport čempionāts (Pasaules O-Sport federācija).
5. Starptautiskais uguns bumbas (fireball) čempionāts (Uguns bumbas ekstrēma izaicinājuma
federācija).
6. WMF Starptautiskais minigolfa ātruma čempionāts (Pasaules Minigolfa sporta federācija)
7. ICU Starptautiskais čīrlīdinga čempionāts (Starptautiska čīrlīdinga savienība)
8. Starptautiskais čempionāts pauerliftingā (World Drug-Free Powerlifting Federation).
9. Starptautiskais slidošanas čempionāts (Claudio Faragona - AICS Skating)
10. Starptautiskas amatieru amerikāņa futbola līgas čempionāts (IAAFL)
11. CSIT IFA 2019 fistbola amatieru pasaules kauss (IFA)
12. WSG taku skriešanas pasākums (International Ultramarathon Trail & Road Amateur)
13. WDSM Deju sporta pasākums (World Dance Sport Movement Federation)
14. CSIT – Golfa aktivitātes*
*a) CSIT GOLF TROPHY – CSIT biedriem (papildus maksa 290 EUR pie dalībnieka paketes
maksas)
b) GOLF GUEST INVITATIONAL – CSIT Community viesiem (350 EUR maksa)
c) WORLD MEDIA GOLF MASTERS – tikai žurnālistiem pēc speciāla ielūguma
15. CSIT – handbola turnīrs
Jauni un demonstratīvi sporta veidi
Programma tiks precizēta. Pieteikties šiem sporta veidiem varēs uz vietas Tortosā.
Programma senioriem
Aktivitātes vecuma grupai 55+, sievietēm un vīriešiem.
Antidopings
Katram dalībniekam jāparaksta CSIT antidopinga politika (pielikums Nr.2)
Izmaksas
Transfērs
Trānsfers no Barselona-El Prat (BCN) lidostas/Reus lidostas (REU)/Valencia lidostas
(VLC) uz Tortosu un atpakaļ: 50 EUR par vienu personu
Komplekti
A un B kategorijas komplektā ietilpst:
Vienai personai - izvietošana-pilna pansija, sabiedriskais transports Tortosā un Terres de
l’Ebre, reģistrācijas maksa, suvenīru pakete, bezmaksas FICS hiropraktiķu pakalpojumi.
A kategorijas komplekts (CSIT biedri un pavadošas personas; cena par vienu personu)
Numurs
Divvietīgais numurs
Vienvietīgais numurs

Viesnīca 2 zvaigznes
375 EUR
440 EUR

Viesnīca 3 zvaigznes
380 EUR
470 EUR

Viesnīca 4 zvaigznes
440 EUR
515 EUR

Hostelis: 315 EUR (cena par vienu personu) - pieejamas istabas 4, 6, 8 vai 10 personām.
Prasība ir, ka pasūtot hosteli, visai istabai jābūt aizpildītai: piem. nav iespējams pieteikt hosteli
tikai 1 personai, vajag pieteikt 4/6/8 vai 10 personas, kas dzīvos kopā vienā istabā)

B kategorijas komplekts (pretendentu organizācijas, organizācijas, kas nav CSIT biedri,
un to pavadošas personas; cena par vienu personu)
Numurs
Divvietīgais numurs
Vienvietīgais numurs

Viesnīca 2 zvaigznes
485 EUR
550 EUR

Viesnīca 3 zvaigznes
490 EUR
580 EUR

Viesnīca 4 zvaigznes
550 EUR
625 EUR

Hostelis: 425 EUR (cena par vienu personu) - pieejamas istabas 4, 6, 8 vai 10 personām.
Prasība ir, ka pasūtot hosteli, visai istabai jābūt aizpildītai: piem. nav iespējams pieteikt hosteli
tikai 1 personai, vajag pieteikt 4/6/8 vai 10 personas, kas dzīvos kopā vienā istabā)
C kategorija
Dalībnieki, kas neizmanto A vai B kategorijas komplektu un transfēru maksā 120 EUR
reģistrācijas maksu par vienu personu
Ja dalībnieks vēlas atbraukt 1 dienu iepriekš (1. jūlijā) ar pilnu pansiju, spēkā ir sekojošās
cenas vienai personai par vienu nakti:
Izvietošana 2 zvaigžņu viesnīcā:
Vienvietīgais numurs – 81 EUR vienai personai par 1 nakti
Divvietīgais numurs – 68 EUR vienai personai par 1 nakti
Izvietošana 3 zvaigžņu viesnīcā:
Vienvietīgais numurs – 87 EUR vienai personai par 1 nakti
Divvietīgais numurs – 69 EUR vienai personai par 1 nakti
Izvietošana 4 zvaigžņu viesnīcā:
Vienvietīgais numurs – 96 EUR vienai personai par 1 nakti
Divvietīgais numurs – 81 EUR vienai personai par 1 nakti

6. Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēles
var piedalīties Latvijas Tautas sporta asociācijas biedri.
Pieteikumu (aizpildītu pieteikuma formu) lūdzam nosūtīt uz LTSA biroju līdz 2019. gada 5.
februārim pa e-pastu ltsa@riga.lv, tālrunis 26895037, 67226215.
Apmaksu 50% apmērā (par dalību un izvietošanu) jāpārskaita LTSA līdz 2019. gada 5.
februārim uz kontu: LV75HABA0551034016276, Swedbank AS, Kods: HABALV22
Atlikusi summa (50%) par dalību un par izvietošanu jāpārskaita līdz 2019. gada 22. aprīlim.
Lūdzam ņemt vērā, ka aizkavēta maksājuma gadījumā tiks ieturēta soda nauda 30% apmērā no
izvietošanas un dalības maksas.
Latvijas Tautas Sporta asociācija
Reģ. 40008022133
Vaļņu iela 32, Rīga LV 1050
Swedbank AS
LV75HABA0551034016276
Kods: HABALV22
www.sportsvisiem.lv

