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NOLIKUMS 
2013. gada Gulbenes novada atklātajam čempionātam spēka trīscīņā bez ekipējuma, 

Latvijas kausa V posms  .  

Sacensību mērķis un uzdevumi:
1. Piesaistīt jaunus spēka trīscīņas atlētus no visa Gulbenes novada.
2. Paplašināt Gulbenes novada spēka atlētu aktivitātes.
3. Spēka trīscīņas un veselīga dzīvesveida popularizēšana Gulbenes novadā un Latvijā.
4. Radīt sportistiem iesācējiem impulsu turpmākiem treniņiem, kā arī dot iespēju izcīnīt medaļas 

un kausus.
5. Noskaidrotu Gulbenes novada labākos atlētus un izlases veidošana startam Valsts jauniešu, junioru 

un vīriešu čempionātā.
6. Federācijas rīkoto sporta aktivitāšu dažādošana.

Sacensību vieta un laiks:
1. Sacensības notiks Gulbenē 2013. gada 23. martā Skolas ielā 12a Gulbenes sporta centra sporta 

zālē.
2. 0900 – 1030 dalībnieku reģistrēšanās, svēršanās.
3. 1030 – 1100 atlētu pārstāvju un tiesnešu sanāksme.
4. 1100 – sacensību sākums.

Sacensību vadība:
1. Gulbenes novada dome nodrošina sacensību dalībnieku apbalvošanu ar medaļām un kausiem un 

telpas sacensību norisei (atbildīgā persona- Gulbenes sporta centra direktors Ziedonis Lazdiņš), bet  
biedrība ”Gulbenes K.S.P.” Sporta klubs veic sacensību organizāciju un nodrošina to norisi.

2. Sacensības biedrība ”Gulbenes K.S.P.” Sporta klubs organizē sadarbībā ar Latvijas Pauerliftinga 
Federāciju, biedrību „Spēka pasaule” un Gulbenes sporta centru.

3. Sacensību galvenais tiesnesis Almants Vītols.
4. Sacensību sekretārs Arnis Šķēls.
5. Sacensību direktors Aigars Cīrulis.

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. Dalībniekiem  jāstartē  īsajās,  pieguļošajās  biksēs  vai  neatbalstošajā  triko  un  T  –  kreklos 

neizmantojot speciālo ekipējumu atbilstoši IPF klasiskā pauerliftinga noteikumiem bez-ekipējuma 
grupā vai izmantojot IPF apstiprināto ekipējumu - ekipējuma grupā;

4. Sportists drīkst piedalīties vai nu ekipējuma vai bez-ekipējuma konkurencē;
5. Sacensību atklāšanas un noslēguma parādē sportisti iziet sporta formās;
6. Sacensību laikā tiks reģistrēti Latvijas rekordi un apstiprināta kvalifikācijas normu izpilde.

Vērtēšana:
1. Dalībnieki  (vīrieši  ekipējuma  grupā)  sacentīsies  59,  66,  74,  83,  93,  105,  120 un  virs  120  kg  

kategorijās.
2. Dalībnieki (vīrieši bez ekipējuma grupā) sacentīsies 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120 un virs 120 kg 

kategorijās.
3. Dalībnieki (sievietes bez ekipējuma grupā) sacentīsies divās svara kategorijā līdz 57 kg un virs 57 

kg - tiks vērtētas pēc Vilksa tabulas. 
4. Dalībnieki  (seniori  bez  ekipējuma grupā)  sacentīsies  vienā  svara  kategorijās  –  tiks  vērtēts  pēc 

Vilksa tabulas.
5. Dalībnieki (gan ekipējuma, gan bez ekipējuma grupā) sacentīsies absolūtajā vērtējumā – pēc Vilksa  

tabulas.



6. Komandu vērtējumā tiks ņemti vērā 5 labākie rezultāti jebkurā svaru kategorijā (ar ekipējumu 
un bez ekipējuma grupā)  vīriešiem,  viens labākais  rezultāts  senioriem,  un viens labākais 
rezultāts sievietēm.

Vieta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Punkti
12 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Sacensību dalībnieki:
Sacensībās piedalās visi oficiāli pieteikušies Latvijas Republikas sportisti un komandas.

Apbalvošana:
1. Labākie  3(trīs)  sportisti  (vīrieši  bez  ekipējuma  grupā)  katrā  svaru  kategorijā  tiks  apbalvoti  ar 

medaļām un diplomiem;
2. Labākie 3(trīs) sportisti (vīrieši ekipējuma grupā) katrā svaru kategorijā tiks apbalvoti ar medaļām 

un diplomiem;
3. Labākie 3(trīs) sportisti (sievietes) katrā svara kategorijā tiks apbalvotas ar medaļām un diplomiem;
4. Labākie 3(trīs) sportisti (seniori) tiks apbalvoti ar medaļām un diplomiem;
5. Absolūtajā  vērtējumā  labākie  3(trīs)  sportisti  pēc  Vilksa  tabulas  ekipējuma  un  bez  ekipējuma 

grupās tiks apbalvoti ar kausiem un balvām;
6. Absolūtajā vērtējumā labākie trīs sportisti (sievietes) pēc Vilksa tabulas tiks apbalvotas ar kausiem 

un balvām;
7. Labākās 3(trīs) komandas tiks apbalvotas ar kausiem.

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

Dalības  iemaksas  vienam  dalībniekam  4  Ls (četri  lati)  ar  laicīgi  atsūtītiem  pieteikumiem  (līdz 
20.03.2013.),  par  katru  pieteikto  dalībnieku.  Komandas  un  dalībnieki,  kas  nebūs  laicīgi  atsūtījušas 
dalībnieku pieteikumus vienam dalībniekam Ls 10.00 (desmit lati). 
Rekvizīti dalības maksas veikšanai: (rēķinu var saņemt sacensību dienā sekretariātā)
Biedrība „Gulbenes K.S.P.”Sporta klubs reģ. Nr.40008157121
AS „ Citadele banka” Gulbenes filiāle, konta nr. LV87PARX0013569090001.

Pieteikumi:
Pieteikumā  (norādot  svara  kategoriju  un  grupu,  kurā  sportists  startē,  dzimšanas 

datus) jānosūta pa e-pastu gulbenes.ksp@inbox.lv. Dalību izņēmuma gadījumā var pieteikt arī pa 
tālruni 26430455. Pieteikumus var sūtīt līdz 2013. gada 20. martam.
Pieteikumā jābūt sacensību dalībnieku parakstam, kas apliecina veselības stāvokļa atbilstību 
piedalīties sacensībās. 

Īpašie nosacījumi:
1. Reģistrēties sacensībām iespējams uzradot personu apliecinošu dokumentu.
2. Rekordi un kvalifikācijas normu izpilde tiek reģistrēta tikai federācijas licencētajiem sportistiem.   
3. Dalībai sacensībās licence nav nepieciešama. 
4. Licences gada maksa ir Ls 5 jauniešiem līdz 18g., Ls 7 junioriem līdz 23g., un Ls 10 dalībniekiem 

virs 23g. Vienreizējās licences (vienām sacensībām) maksa Ls 3. 
5. Izcīnītās un nepaņemtās medaļas un kausi netiks uzglabāti pēc sacensību beigām.

Biedrības ”Gulbenes K.S.P.” Sporta kluba valdes locekle: L.Cīrulis

Mūs atbalsta

Gulbenes novada dome GULBENES
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