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Saskaņā ar LR Sporta likuma 4 pantu tikai Latvijas Pauerliftinga federācijas kalendārā 
iekļautajām un akceptētajām sacensībām var tikt piešķirts Republikas vai reģionālo 

sacensību statuss un tajās izcīnīti Republikas vai reģionālie čempionu tituli, reģistrēti 
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 Apstiprinu 

 

Rinalds Dimiņš 

LPF ģenerālsekretārs 

 

Valmiera 2013. gada 26. februāris 

 

NOLIKUMS 

2013. gada atklātajam Latvijas Čempionātam spēka trīscīņā bez ekipējuma 

 

1. Vieta un laiks 

Sacensības norisināsies Rīgā, 2013. gada 6. un 7. aprīlī, starptautiskajā izstāžu 

centrā “Ķīpsala”, izstādes “Atpūta un Sports 2013” ietvaros, izstādes hallē nr. 1, 

Ķīpsalas ielā 8, Rīgā. 

Sestdiena, 6. aprīlis (sievietes, seniori un OPEN grupu sportisti) 

10:00 - 11:00 dalībnieku svēršanās (sievietes, seniori un pēc viņiem 

drīkst nosvērties arī OPEN grupas sportisti) 

12:00 - 12:30 dalībnieku svēršanās (OPEN grupas sportisti) 

11:30 - sacensību sākums 

Svētdiena, 7. aprīlis (jauniešu un junioru grupu sportisti) 

10:00 - 11:00 dalībnieku svēršanās (svara kategorijām līdz 83 (ieskaitot), 

pēc viņiem var nosvērties arī smagāko grupu sportisti) 

12:00 - 12:30 dalībnieku svēršanās (visas svara kategorijas, kas 

smagākas par 83 kg) 

11:30 - sacensību sākums 

 

2. Mērķis un uzdevumi 

 Spēka trīscīņas popularizācija Latvijā; 

 Latvijas 2013. gada čempionu noskaidrošana spēka trīscīņā bez 

ekipējuma jauniešu, junioru, OPEN, senioru un sieviešu grupās; 

 Veselīga dzīvesveida popularizēšana; 
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 Masveidīguma un jaunu interesentu piesaiste federācijas rīkotajām sporta 

aktivitātēm; 

 Federācijas izlases sastādīšana startiem 2013.g. Eiropas un Pasaules 

čempionātos saskaņā ar nolikumu „Par sportistu dalību starptautiskajās 

sacensībās”. 

 

3. Sacensību vadība 

Sacensības organizē Latvijas Pauerliftinga federācija sadarbībā ar Biedrību 

„Spēka Pasaule” un Sporta Klubu „Extrim”; 

Sacensību galvenais tiesnesis: Almants Vītols; 

Sacensību galvenais sekretārs: Mārtiņš Jurkāns; 

Sacensību direktors: Mārtiņš Krūze (29432760, 27859586). 

 

4. Sacensību noteikumi 

 Sacensībās piedalās visi oficiāli uzaicinātie Latvijas Republikas sportisti 

un komandas, kā arī citu valstu komandas. 

 Sacensībās aizliegts izmantot jebkādu specializēto spēka trīscīņas 

ekipējumu izņemot IPF „bez ekipējuma” (klasiskā) pauerliftinga 

noteikumos paredzēto. 

 Dalībniekiem ir arī atļauts startēt parastos triko, vai elastīgajās īsajās 

biksēs un vienkrāsainos T – kreklos. 

 Sacensību atklāšanas un noslēguma parādē sportisti iziet sporta formās. 

 Sacensības norisinās atbilstoši IPF noteikumiem un kārtībai. 

 Sacensību organizatori ir tiesīgi veikt izmaiņas sacensību organizācijā un 

norises kārtībā, bet tikai IPF noteikumu ietvaros 

 Juridiskā persona (organizācija), vai fiziska persona, kura deleģējusi 

sportistu uz sacensībām, uzņemas pilnīgu atbildību par startējošā 

sportista veselības stāvokli sacensību laikā.(Saskaņā ar MK Nr. Nr. 195 

no 2006.g. 14. marta prasībām) 

 Sacensību laikā licenzētajiem sportistiem tiks reģistrēti Latvijas rekordi un 

apstiprināta kvalifikācijas normu izpilde. 

 Sacensībām tiks pielaisti dalībnieki, kuru pieteikto sākuma svaru summa 

būs ne mazāka par: 
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Jauniešu vecuma grupai – 2. jauniešu sporta klase 

Sv. kat. 53 59 66 74 83 90 105 120 120+ 

Norma 217,5 242,5 265 290 312,5 332,5 350 365 367,5 

 

Junioru vecuma grupai un OPEN grupai – 3. sporta klase 

Sv. kat. 53 59 66 74 83 90 105 120 120+ 

Norma 272,5 300 332,5 362,5 390 415 437,5 452,5 457,5 

 

Sievietēm un senioriem – bez kvalifikācijas normas 

 

5. Vingrinājumu izpildes noteikumi 

Vingrinājuma izpilde jāveic atbilstoši IPF noteikumu prasībām 

 

6. Vērtēšana 

Komandu vērtējumos tiks ņemti vērā 5 labākie rezultāti jebkurā svaru kategorijā, 

katrā vecuma un dzimuma grupā atsevišķi: 

Vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punkti 12 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Vīrieši sacentīsies astoņās (jauniešiem 9, ja ir atbilstoša vecuma grupa) svara 

kategorijās atbilstoši IPF nolikumam 

Sievietes sacentīsies septiņās (jaunietēm 8, ja ir atbilstoša vecuma grupa) svara 

kategorijās atbilstoši IPF nolikumam. 

Par katru nākamo vietu (pēc desmitās) dalībnieks komandai dod vienu punktu 

Individuāli labākie tiks noteikti pēc Wilksa tabulas. 

 

7. Apbalvošana 

Čempionātā tiks apbalvoti, ar diplomiem un medaļām, trīs labākie sportisti pēc 

sacensību rezultātiem, katrā svara kategorijā jauniešiem, junioriem, OPEN, 

sievietēm. Seniori, vecuma grupās: +40, + 50, +60, +70 tiks apbalvoti pēc Wilksa 

punktiem. 

Trīs labākie sportisti absolūtajā vērtējumā jauniešiem, junioriem, OPEN, 

sievietēm un senioriem tiks apbalvoti ar kausiem, un balvām. 
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Komandu cīņā ar kausiem tiks apbalvotas trīs labākās komandas jauniešiem, 

junioriem, OPEN, sievietēm un senioriem (pieci labākie rezultāti no visām senioru 

vecuma grupām). 

 

8. Finansēšana 

Visus komandējuma izdevumus sedz juridiska persona (organizācija) vai pats 

sacensību dalībnieks. Dalības iemaksas, komandām, ar laicīgi atsūtītiem 

pieteikumiem Ls 5.00, par katru pieteikto dalībnieku, komandas un dalībnieki, kas 

nebūs laicīgi atsūtījušas dalībnieku pieteikumus Ls 10.00. 

Norēķinu rekvizīti dalības naudas pārskaitīšanai (rēķini tiks Jums izsūtīti pa pastu 

vai izrakstīti uz vietas sacensību dienā): 

Biedrība „Spēka Pasaule” 
PVN maksātāja nr.: LV40008062117 

Adrese: Raiņa iela 3, Valmiera, LV-4201 
Banka: A/S „SEB banka” 
SWIFT kods: UNLALV2X 

Konts - LV63UNLA0050000697341 

 

9. Pieteikumi 

Komandu pieteikumi standartizētā veidlapā, kas atrodama www.powerliftings.lv 

(norādot svara kategoriju un komandu, kurā sportists startē) jānosūta uz e-pasta 

adresi lpf@sp.lv, izņēmuma gadījumā var pieteikt dalību pa tālruni 29542423. 

Pieteikumus var sūtīt līdz 2013. gada 4. aprīlim. Katrai komandai vai 

individuālajam dalībniekam ir nepieciešama ārsta atļauja startēt sacensībās, 

startējot bez tās, dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli. 

Dalībnieki jaunāki par 18 gadiem bez ārsta vai vecāku atļaujas netiks pielaisti 

sacensību dalībai. 

Nolikums var kalpot kā oficiāls izsaukums uz sacensībām 

 

10. Īpašie nosacījumi 

Reģistrēties sacensībām, iespējams, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 

Katram sportistam noteiktā gada licences maksa 2013. gadā ir Ls 5 jauniešiem, 

Ls 7 junioriem un Ls 10 dalībniekiem virs 23g (vecākiem par junioru vecumu). 

Vienreizējās licences (starts vienā čempionātā) maksa Ls 3. Ar licenzētajiem 

sportistu sarakstiem, termiņiem, mērķiem, uzdevumiem un paredzēto iegūto 

http://www.powerliftings.lv/
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līdzekļu izlietojumu Jūs varat iepazīties nolikumā “Par sportistu licenzēšanas 

kārtību”, atrodams www.powerliftings.lv 

Izcīnītās un nepaņemtās medaļas un kausi netiks uzglabāti pēc sacensību 

beigām. 

 

NOVĒLĀM VEIKSMĪGUS STARTUS! 

LAIPNI LŪDZAM! 

 

MŪSS ATBALSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.powerliftings.lv/

