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Par jauktās cīņas mākslu 

Jauktā cīņas māksla –tehniskais sporta veids. 

Jauktā cīņas māksla ir sports, kas paredzēts cīņai ar 

konkurenci.  

Mērķis ir sasniegt augstāko sportisko līmeni cik vien tas ir 

iespējams, pēc iespēja mazāk tehniskiem ierobežojumiem, 

cik vien iespējams. 

Vienlaikus nodrošinot zemu riska līmeni attiecībā uz 

speciālistiem. 

Austrumeiropas, kā arī rietumu cīņas mākslās meistari 

visi tiek praktizēti, lai cīņa tiek veicināta ar cieņu, 

tehnisku precizēti un godīgu cīņu. 

Jauktās cīņas sportistam ir jābūt labi attīstītiem, trīs 

galvenie cīņu elementiem: kauja stāvus, pie zemes 

parterā, kā arī apgūt daudz citas metodes, dažāda veida.  

Jauktās cīņas, parasti norisinās būrī, jeb astoņstūrī. 

 

 

 

 



Cīņas meistarības klases 

Amatieru jauktās cīņas veidu sauc par pankrationu, kurā ir 

ķiveres ar sejas aizsargu, lai cīkstoņi sevi pasargātu no 

iespējas mazāk traumām. 

Cīņas arī, var norisināties ringā, jo būris ir ļoti dārgs, un 

amatieru federācijas tādu atļauties nevar, vai arī var 

izveidot būri paši. 

Protams, šajā sportā bez traumām nav pasargāts neviens. 

Pēc amatieriem, ir cīkstoņa līmenis pus profesionālis 

sauktais semi-pro kurā ir aizliegts zemē sist pretiniekam 

par galvu. 

Profesionāļu jauktās cīņas veidā, ir pēc iespējas mazāk 

aizsargu, lai cīkstoņi brīvāk un parādītu skatāmāku cīņu. 

Amatieru klase, no profesionāļiem atšķiras ar to ka 

profesionāļos tu pelni par cīņu, vairāk. 

Amatieros ir, federācijas kas tev maksā par uzvaru un 

apbalvo ar diplomiem, kausiem, medaļām, un jostām, 

kuras pārsvarā izcīna profesionāļos. 

 

 



Cīņas mākslas vēsture 

Māksla ir radusies Japānā 19.g.s sākumā, un mūsdienās ir 

ļoti popularizējusies. 

Jauktā cīņas mākslā ir apvienoti, daudzi cīņas sporta veidi 

kā, Bokss, grapllings, džiu-džitsu,džudo, karate kā arī 

daudzi citu cīņas mākslas paveidi. 

Modernai jauktās cīņas mākslas (MMA) ir īsa vēsture, kā 

šīs vēstures aizsācēji ir UFC (Ultimate Fighting 

Championship). 

Šobrīd pasaulē vadošākā organizācija.  

Pirmais šis organizācijas cīņu pasākums norisinājās 

12.novembrī 1993.gadā. 

Tomēr cīņas mākslinieki no dažādām vidēm ir cīnījušies 

gadiem ved uz plaukstošais mūsdienu interesi pilna 

kontakta cīņas sporta centieniem.  

Cīkstoņi nāk no dažādam vidēm, un ir cīnījušies gadiem, 

lai sevi attīstītu, gan popularizētu lielākās organizācijas. 



Cīņas māksla mūsdienās 

Mūsdienās jauktās cīņas mākslas nosaukumu, daudzi 

atpazīst kā MMA (Jauktā cīņas māksla). 

Šobrīd visā pasaulē vadošākā, un labākā organizācija ir 

UFC (Ultimate fighting Championship), kura startē 

pasaulē labākie cīkstoņi, lai izcīnītu sava svara kategorijas 

čempiona titula jostu. 

UFC ir arī pasaulē pelnošākā federācija, kuras cīkstoņi no 

parastiem puišiem ir kļuvuši par bagātniekiem, un arī par 

daudzu pasaules iedzīvotāju elkiem. 

Otra pasaulē labākā organizācija ir „Bellator ”kurā tāpat 

kā „UFC” labākie cīnās par jostu. 

Kādreiz pasaulē vadošākā organizācija bija „Pride” kurā 

Fjodors Emelianenko (Pēdējais Imperators), ieguva šīs 

organizācijas smagā svara jostu, un kļuva par pasaulē 

labāko MMA cīkstoni, kurš arī šobrīd ir atzīts kā labākais 

cīkstonis un mūsu planētas. 

Baltijā labākais, cīņas šovs norisinās Latvijā „Arēna 

Rīga’’ un to organizē „WFCA Baltic ” (Pasaules pilnā  

kontakta Asociācija). 



Šajos cīņas šovā piedalās arī sportisti no mūsu pilsētas 

Kuldīgas, kura arī atzīta par Latvijas, un nu jau arī 

Baltijas jauktās cīņas mākslas galvaspilsētu. 

Daudzi no šiem sportisti ir arī beiguši tieši 2.vidusskolu. 

Kuldīgā ir 2.cīņas klubi, kuri attīsta jaukto cīņas mākslu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts: 

http://martialarts.about.com 

http://www.cagepotato.com 

Mičels Deivids “Cīņas māksla” Zvaigzne ABC, 2008.  

Mičels Deivids “Austrumu Cīņas “Zvaigzne ABC, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


