
NOLIKUMS 

Talsu novada atklātais čempionāts 

Latvijas kausa izcīņas 14. posms 

svaru stieņa spiešanā guļus bez ekipējuma 

 

Mērķi un uzdevumi: 1. Popularizēt svaru stieņa spiešanu guļus Kurzemes reģionā un 

visā Latvijā. 

2. Stimulēt potenciālos dalībniekus iesaistīties regulāros treniņos. 

3. Atlasīt izlases dalībniekus Latvijas čempionātam. 

Laiks un vieta: Čempionāts risināsies 2012. gada 20.oktobrī Talsu sporta hallē  

Talsos, Mīlenbaha ielā 32a.   

 No plkst. 8
30

 līdz plkst. 10
30

 dalībnieku svēršanās. 

 Sacensību atklāšana 11
00

  

 Sacensību sākums plkst. 11
15

 

Vadība: Sacensību organizators Gatis Biezais, sadarbībā ar Latvijas 

Poverliftinga federāciju un Talsu novada pašvaldību.  

Galvenais tiesnesis Gints Reinholds. 

Tiesneši Vilnis Dragunas, Reinis Kindzulis un Gatis Biezais. 

Sekretāre Jana Biezā. 

Dalībnieki: Čempionātā piedalās sportisti no Talsu novada, kā arī no visas 

Latvijas. Sacensībās drīkst piedalīties arī sportisti no ārvalstīm. 

Noteikumi:  Sacensības norisinās atbilstoši IPF pieņemtajai kārtībai un 

noteikumiem. 

 Juridiskā persona (organizācija), vai fiziska persona, kura 

deleģējusi sportistu uz sacensībām, uzņemas pilnīgu 

atbildību par startējošā sportista veselības stāvokli 

sacensību laikā. 

 Pie sacensībām tiek pielaisti visi sportisti, neskatoties 

uz iepriekšējiem sasniegumiem. 

 Sacensībās aizliegts izmantot jebkādu specializēto spēka 

trīscīņas ekipējumu, izņemot roku saites atbilstoši IPF 

noteikumiem. 

 Dalībniekiem ir atļauts startēt sacensību triko, vai 

elastīgajās īsajās biksēs un vienkrāsainos T – kreklos. 

Elastīgās īsās bikses ir ieteicamas, nav pilnīgi obligātas. 

 Sacensību atklāšanas un noslēguma parādē sportisti iziet 

sporta formās. 

  

Vērtēšana:  Dalībnieki tiek iedalīti šādās svaru kategorijās :  

 Sievietes:  

līdz 65kg; 65kg+ 



 Jaunieši  (vecumā līdz 18 gadiem (ieskaitot)): 

 līdz 74kg; 74kg+ (rezultāti tiek vērtēti pēc Vilksa tabulas) 

 Juniori (vecumā no19 līdz 23 gadiem (ieskaitot)): 

līdz 74kg;74kg+ (rezultāti tiek vērtēti pēc Vilksa tabulas) 

 Seniori I (no 41 līdz 50 gadu vecumam( ieskaitot)):  

83kg; 83kg+ (Rezultāti tiek vērtēti pēc Vilksa tabulas) 

 Seniori II (no 51 gada vecuma): 

83kg:83kg+(rezultāti tiek vērtēti pēc Vilksa tabulas) 

 OPEN:  

līdz 59kg; līdz 66kg; līdz 74kg; līdz 83kg; līdz 93kg; līdz 

105kg; līdz 120kg; 120kg + 

Katrā svara kategorijā  1. – 3. vietu ieguvējus apbalvo diplomiem 

un medaļām, kā arī ar balvām. Tiks apbalvotas arī 3 labākās 

komandas. 

Komandu vērtējumā tiks ņemti vērā 10 labākie rezultāti jebkurā 

svaru kategorijā.  

Vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punkti 12 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

Pieteikumi: Dalība čempionātā jāpiesaka sūtot pieteikumu  līdz 2012.gada 

18.oktobrim. 

Lūdzu pieteikumus sūtīt laicīgi!  

E-pasta adrese: biezaisgatis@inbox.lv 

Pieteikumā nepieciešams norādīt:  

*vārds, uzvārds;  

*dzimšanas datums un gads; 

*svara kategorija; 

*labākais rezultāts; 

*pašvaldība, kuru pārstāv. 

Iespējams pieteikties arī pa telefonu: 26328191 (Gatis Biezais) 

  

Finansēšana:  Dalības maksa katram dalībniekam Ls 4.00. 

 

  

Lai piedalītos sacensībās, dalībniekiem vajadzīga ārsta atļauja. Ja ārsta atļaujas nav, 

tad dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokli, ko apliecina ar parakstu sacensību 

protokolā. 

mailto:biezaisgatis@inbox.lv

