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NOLIKUMS

Apes novada 2013. gada atklātajam čempionātam svaru stieņa 
spiešanā guļus 

Mērķi un uzdevumi:
1. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu Apes novadā un Latvijā.
2. Potenciālo dalībnieku piesaistīšana regulāriem treniņiem.
3. Labāko novada atlētu noskaidrošana pa svara kategorijām.
4. Piesaistīt jaunos atlētus no Apes novada.

Vieta un laiks:
1. Sacensības notiks 2013. gada 2. martā Apes sporta kompleksa lielajā zālē.
2. No 900- 1050 dalībnieku reģistrācija, svēršanās.
3. 1050 – 1100 atlētu pārstāvju un tiesnešu sanāksme.
4. 1100- sacensību sākums.

Vadība:
1. Sacensības organizē Apes novada dome sadarbībā ar Latvijas Pauerliftinga Federāciju 

un biedrību ”Gulbenes K.S.P.” Sporta klubs.
2. Sacensību direktors J.Ozoliņš, tel. 26165824
3. Galvenais tiesnesis Aigars Cīrulis
4. Sekretāre Aija Latika

Sacensību noteikumi:
1. Sacensības norisinās atbilstoši IPF pieņemtajai kārtībai un noteikumiem.
2. Juridiskā  persona  (organizācija),  vai  fiziska  persona,  kura  deleģējusi  sportistu  uz 

sacensībām,  uzņemas  pilnīgu  atbildību  par  startējošā  sportista  veselības  stāvokli 
sacensību laikā.

3. Sacensībās aizliegts  izmantot  jebkādu specializēto  spēka trīscīņas  ekipējumu,  izņemot 
roku saites atbilstoši IPF noteikumiem.

4. Dalībniekiem  ir  atļauts  startēt  sacensību  triko,  vai  elastīgajās  īsajās  biksēs  un 
vienkrāsainos T – kreklos. Brīvi krītošos –plandošos šortos piedalīties nevarēs.

5. Sacensību atklāšanas un noslēguma parādē sportisti iziet sporta formās.

 Vērtēšana:
1. Dalībnieki (vīrieši) sacentīsies 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120 un +120 kg kategorijās.
2. Dalībnieki  (sievietes)  sacentīsies  vienā  svara  kategorijā  -  tiks  vērtētas  pēc  Vilksa 

tabulas. 
3. Dalībnieki  (jaunieši)  sacentīsies  vienā  svara  kategorijā  –  tiks  vērtēts  pēc  Vilksa 

tabulas.
4. Dalībnieki (seniori V40) sacentīsies vienā svara kategorijā – tiks vērtēts pēc Vilksa 

tabulas.



5. Dalībnieki (seniori V50) sacentīsies vienā svara kategorijā – tiks vērtēts pēc Vilksa 
tabulas.

6. Dalībnieki (seniori V60) sacentīsies vienā svara kategorijā – tiks vērtēts pēc Vilksa 
tabulas.

7. Dalībnieki sacentīsies absolūtajā vērtējumā – pēc Vilksa tabulas.
8. Komandu vērtējumā tiks ņemti vērā 5 labākie rezultāti jebkurā svaru kategorijā dzimuma 

un vecuma grupā.

Vieta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Punkti
12 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Dalībnieki:
Sacensībās  atļauts  piedalīties  Apes,  Alūksnes  un  citu  novadu  abu  dzimumu 

ieinteresētajiem un viesiem, kas sasnieguši vismaz 14 gadu vecumu.

Apbalvošana:
1. Labākie 3 (trīs) sportisti (vīrieši) katrā svaru kategorijā tiks apbalvoti ar medaļām;
2. Labākie 3 (trīs) sportisti (sievietes) tiks apbalvotas ar medaļām;
3. Labākie 3 (trīs) sportisti (jaunieši) tiks apbalvoti ar medaļām;
4. Labākie 3 (trīs) sportisti (seniori V40) tiks apbalvoti ar medaļām;
5. Labākie 3 (trīs) sportisti (seniori V50) tiks apbalvoti ar medaļām;
6. Labākie 3 (trīs) sportisti (seniori V60) tiks apbalvoti ar medaļām;
7. Labākie 3 (trīs) sportisti pēc Vilksa tabulas tiks apbalvoti ar kausiem;
8. Labākās 3 (trīs) komandas tiks apbalvotas ar kausiem.

Dalības maksa:
Visus  komandējuma  izdevumus  sedz  juridiska  persona  (organizācija)  vai  pats 

sacensību dalībnieks. Dalības iemaksas 2 Ls (divi lati).

Pieteikumi:
Pieteikumā  (norādot  svara kategoriju,  kurā  sportists  startē,  dzimšanas  datus) 

jānosūta pa e-pastu ozo55@inbox.lv. Dalību  izņēmuma gadījumā var pieteikt arī pa tālruni 
26165824.  Pieteikumus  var  sūtīt  līdz  2013.  gada 31. februārim vai  pietiekties  sacensību 
dienā.

Pieteikumā  jābūt  sacensību  dalībnieku  parakstam,  kas  apliecina  veselības 
stāvokļa atbilstību piedalīties sacensībās. 
                              

 



SPORTA KLUBA ( SKOLAS)________________DALĪBNIEKU 

PIETEIKUMS

____________________________________________________________________

Sacensību nosaukums
 ______. ______. 201__. g.

№ Vārds Uzvārds
Dzimšanas 

gads

Svara 
kategorija 

(augošā secībā)

Labākais 
rezultāts
(sacensībās)

Ārsta paraksts 
un zīmogs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
 
Sacensību dalībnieku pieteikums jānosūta sacensību organizatoram vismaz nedēļu (pēc 
nolikuma) līdz   sacensību sākumam

Sacensību norises vietu un organizatora koordinātes skatīt sacensību nolikumā,  
kalendārā, vai Federācijas mājas lapā  www.sp.lv, vai www.latsports.lv .

Nosūtīt uz – lpf@sp.lv

Sastādītāja vārds uzvārds ________________________  tel.________________

Sporta klubs ( skola ) deleģē sacensību tiesāšanai :

I tiesnesis __________________ II tiesnesis ___________________

Sporta kluba ( skolas ) vadītājs __________________    ___________________
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