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NOLIKUMS
2013. gada Ventspils Čempionātam spiešanā guļus – KURLAND BIKE BENCH

1. Vieta un laiks
Sacensības norisināsies 2013. gada 20. jūlijā  Ventspilī, Ostas ielā (precīzākais sacensību 
norises vietas informācijai, lūdzu sazinieties ar sacensību direktoru sacensību norises 
dienā).
• 10:00 – 11:30 dalībnieku svēršanās
• 11:30 – 12:00 pārstāvju un tiesnešu sanāksme
• 12:00 sancensību atklāšana un sākums

2. Mērķs un uzdevumi
• Svaru stieņa spiešanas guļus popularizācija Ventspils pilsētas iedzīvotāju un viesu vidū.
• 2013. gada Ventspils čempionu noskaidrošana sieviešu un junioru, vīru un senioru 

vecuma grupās.
• Veselīga dzīvesveida popularizēšana.

3. Sacensību vadība
Sacensības organizē Latvijas Pauerliftinga federācija sadarbībā ar Ventspils Pilsētu un 
Biedrību “Spēka Pasaule”.
Sacensību direktors un galvenais tiesnesis: Mārtiņš Krūze (+371 27859586)
Sacensību galvenais sekretārs: Viesturs Līsmanis

4. Sacensību un vingrinājumu izpildes noteikumi
• Sacensības piedalās visi sportisti, kas pārstāv kādu no Latvijas Republikas sporta 

komandām vai citu valstu sporta komandām.
• Dalībniekiem aizliegts izmantot speciālo ekipējumu,izņemot: plaukstu locītavu saites un 

jostu.
• Dalībnieki startē triko vai elastīgajās īsās biksēs un t-kreklos.
• Sacensības norisinās atbilstoši IPF (Starptautiskās Pauerliftinga federācijas) 

pieņemtajai kārtībai.
• Sacensību laikā netiks reģistrēti Latvijas Rekordi un netiks apstiprināta Kvalifikācijas 

Normu izpilde.
• 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).

• Vingrinājumu  izpilde  jāveic  atbilstoši  IPF  (Starptautiskās  Pauerliftinga  federācijas)
noteikumu prasībām.

5. Vērtēšana
Juniori sacentīsies deviņās, vīrieši un seniori astoņās svara kategorijās atbilstoši IPF 
(Starptautiskās Pauerliftinga federācijas) noteikumiem.

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 izcīnīti Republikas vai reģionālie čempionu tituli, reģistrēti rekordi.



Sievietes sacentīsies septiņās svara kategorijās atbilstoši IPF (Starptautiskās Pauerliftinga 
federācijas) noteikumiem.
Vīrieši tiks dalīti trijās grupās – juniori (14-23 g.v.), vīrieši (24-39 g.v.), seniori (40+ g.v.), 
sievietes tiks dalītas vienā (OPEN) grupā.
Komandu vērtējumā tiks ņemti vērā 5 labākie rezultāti no jebkuras vecuma vai dzimuma 
grupas (visas vecuma vai dzimuma grupas kopā). Komandu punkti tiek skaitīti sekojošā 
formā – par 1. vietu atlēts saņem 12 punktus komandu vērtējumam, par 2. - 9 punktus, par 
3. - 8. punktus, par 4. - 7 punktus, par 5. - 6 punktus, par 6. - 5 punktus par 7. - 4 punktus, 
par 8. - 3 punktus, par 9. - 2 punktus un par 10 vai lielāku vietu citu vietu – 1 punktu.
Tālākā komandu vērtēšana (ja rezultāti sakrīt) norisinās atbilstoši IPF (Starptautiskās 
Pauerliftinga federācijas) noteikumiem.
Individuāli labākie, katrā no grupām, tiks noteikti ar Wilksa punktu palīdzību.

6. Apbalvošana
Čempionātā tiks apbalvoti, ar diplomiem un medaļām, trīs labākie sportisti pēc sacensību
rezultātiem, katrā svara kategorijā  sieviešu, junioru,  vīru un senioru grupās. Trīs labākie
sportisti  absolūtajā vērtējumā  sievietēm, junioriem,  vīriem un senioriem tiks apbalvoti  ar
kausiem, un balvām.
Komandu cīņā ar kausiem tiks apbalvotas trīs labākās komandas.

7. Finsansēšana
Visus komandējuma izdevumus sedz juridiska persona (organizācija) vai pats sacensību
dalībnieks. Dalības iemaksas, komandām, ar laicīgi atsūtītiem pieteikumiem Ls 4.00 par
katru  pieteikto  dalībnieku,  komandām un  dalībniekiem,  kas  nebūs  laicīgi  atsūtījuši
dalībnieku pieteikumus – dalības nauda Ls 10.00. 

Norēķinu rekvizīti dalības naudas pārskaitīšanai
Biedrība „Spēka Pasaule” (LV40008062117)

Raiņa 3, Valmiera, LV-4201
Banka A/S “SEB banka”

SWIFT kods: UNLALV2X, konts: LV63UNLA0050000697341
Rēķini tiks Jums izsūtīti pa pastu vai izrakstīti uz vietas sacensību dienā

8. Pieteikumi
Komandu pieteikumi (norādot svara kategoriju, kurā sportists startē, komandu un  labāko
rezultāti sacensībās) jānosūta uz e - pasta adresi lpf@sp.lv , izņēmuma gadījumā pieteikt
dalību pa tālruni +371 27859586. Pieteikumus var sūtīt līdz 2013. gada 18. jūlijam.
Katrai  komandai  vai  individuālajam  dalībniekam  ir  nepieciešama  ārsta  atļauja  startēt
sacensībās.  Startējot  bez  tās  dalībnieks  pats  uzņemas  atbildību  par  savu  veselības
stāvokli.(sk.  veidlapu) Dalībnieki  jaunāki par 18g. bez ārsta,  vai  vecāku  atļaujas netiks
pielaisti sacensību dalībai..  Nolikums var kalpot kā oficiāls izsaukums uz sacensībām

9. Īpašie nosacījumi
Reģistrēties sacensībām iespējams uzradot  personu apliecinošu dokumentu.
Izcīnītās un nepaņemtās medaļas un kausi netiks uzglabāti pēc sacensību beigām.

Novēlam veiksmīgus startus! Laipni lūdzam ciemos!
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