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Saldus        2013. gada 14. novembrī 
 

NOLIKUMS 
 
2013. gada Saldus novada atklātajam čempionātam svaru stieņa spiešanā guļus, 
vīriešiem un sievietēm visās vecuma grupās un svara kategorijās bezekipējuma 
divīzijā, vilkmē un svara stieņa spiešanā guļus ar ekipējumu 2013. gada 23. novembrī. 
 
1. Mērķis un uzdevumi. 

1.1. Popularizēt svara stieņa spiešanu guļus Saldus novadā; 
1.2. Veselīga dzīvesveida popularizēšana; 
1.3. Latvijas neprofesionālo pauerlifteru motivācijas celšana un profesionālā 

sporta popularizēšana valstī; 
1.4. Noskaidrot Saldus novada komandas dalībniekus dalībai Latvijas 

čempionātam. 
2. Vieta un laiks. 

2.1. Sacensības notiks 2013. gada 23. novembrī, 1000 Saldus sporta namā. 
3. Sacensību vadība. 

3.1. Sacensības organizē biedrība „ATLĒTI”. 
3.2. Galvenais tiesnesis Edmunds Freimanis. 

4. Sacensību programma. 
4.1. Svēršanās no 830 – 930; 

4.1.1. 1. plūsma meitenes, sievietes, svara kategorijas -50kg, 65kg, 80kg, 
80kg+; 

4.1.2. 2. plūsma jaunieši 7 – 20 gadi, svara kategorijas -50kg, 65kg, 80kg, 
80kg+; 

4.1.3. 3. plūsma vīrieši 20 + gadi (OPEN), svara kategorijas -75kg, 90kg, 
105kg, 105kg+; 

4.1.4. 4. plūsma vilkme no zemes visiem sportistiem, kuri pieteikušies; 
4.1.5. 5. plūsma svara stieņa spiešanā guļus ar ekipējumu visiem sportistiem, 

kuri pieteikušies. 
4.2. Iesildīšanās no 930; 
4.3. sacensību atklāšana 950; 
4.4. sacensību sākums 1000. 

5. Sacensību norises prognozējošie laiki: 
5.1. 930 sāk iesildīšanos 1. plūsma; 
5.2. 1000 sāk piegājienus 1. plūsma; 
5.3. 1000 sāk iesildīšanos 2. plūsma; 
5.4. 1030 sāk piegājienus 2. plūsma; 
5.5. 1100 sāk iesildīšanos 3. plūsma; 
5.6. 1130 sāk piegājienus 3. plūsma; 
5.7. 1200 sāk iesildīties 4. plūsma; 
5.8. 1230 sāk piegājienus 4. plūsma; 



5.9. 1300 sāk iesildīties 5. plūsma; 
5.10. 1330 sāk piegājienus 5. plūsma. 

6. Sacensību noteikumi. Sacensībās piedalās visi oficiāli pieteikušies dalībnieki no 
Saldus novada un citiem novadiem. Sportisti startē bez ekipējuma. Dalībnieki 
startē elastīgajos triko vai elastīgajos šortos, vienkrāsainos T – kreklos. Drīkst 
pielietot roku locītavu saites, un muguras jostu. T – kreklam ir jābūt atbilstoša 
garuma saliktam šortos. Aizliegts startēt ar T – krekliem, kuriem ir nogrieztas 
piedurknes līdz plecam. Aizliegts izmantot ekipējumu, kurā tiek pielietoti dzelzs 
vai citu materiālu stabilizējoši stieņi vai skavas. 

7. Sacensības vilkmē notiek pēc 6. punktā minētajiem noteikumiem. 
8. Sacensības svara stieņa spiešanā guļus atļauts izmantot ekipējumu pēc 

starptautiskajiem WPC noteikumiem. 
9. Sacensības norisinās pamatojoties uz WPC starptautiskajiem noteikumiem. 
10. Juridiskās personas (organizācijas) un fiziskās personas, kuras nosūta sportistus uz 

sacensībām uzņemas pilnīgu atbildību par startējošo sportistu veselības stāvokli 
sacensību laikā. 

11. Fiziskās personas, kuras sacensībās piedalās personīgi ir atbildīgas par savu 
veselības stāvokli sacensību laikā. 

12. Sacensību organizatori nenes nekādu atbildību par traumām, kuras sportisti var 
iegūt sacensību laikā nemākulīgi vai neprofesionāli izpildot sacensību 
vingrinājumus. 

13. Vingrinājumu izpildes noteikumi: 
13.1. Vingrinājuma izpilde jāveic atbilstoši WPC noteikumu prasībām; 
13.2. Sportists uz piegājienu iziet pēc tiesneša mutiskas atļaujas; 
13.3. tiesneša pienākumos ietilpst veikt ekipējuma pārbaudi un tā 

izmantošanas nosacījumu ievērošanu; 
13.4. Sportistam viena piegājiena veikšanai tiek dota viena minūte, atkārtota 

piegājiena gadījumā piecas minūtes (izņēmuma gadījumā ar tiesnešu 
kolēģijas atļauju, laika limits var tikt pagarināts); 

13.5. Nākamo piegājiena svaru sportistam piesaka treneris vai asistents, 
speciāli tam norādītā vietā un veidā; 

13.6. Vingrinājumu izpildes laikā un visu sacensību laikā ir jāievēro ētikas 
un morāles normas. 

14. Vērtēšana 
14.1. Sievietes sacentīsies 4 svara kategorijās atbilstoši nolikumam; 
14.2. Jaunieši sacentīsies 4 svara kategorijās atbilstoši nolikumam; 
14.3. Vīrieši (OPEN) sacentīsies 4 svara kategorijās atbilstoši nolikumam; 
14.4. Vilkmē sacentīsies visi pieteikušies sportisti vienā plūsmā, vērtēšana 

pēc Glosbrenera koeficienta absolūtajā vērtējumā; 
14.5. Svara stieņa spiešanā guļus ar ekipējumu sacentīsies visi pieteikušies 

sportisti vienā plūsmā, vērtēšana pēc Glosbrenera koeficienta absolūtajā 
vērtējumā. 

15. Apbalvošana 
15.1. Trīs labākie sportisti pēc sacensību rezultātiem svara stieņa spiešanā 

guļus bez ekipējuma tiks apbalvoti, ar diplomiem un medaļām, katrā svara 
kategorijā sievietēm, jauniešiem un vīriešiem (OPEN). 

15.2. Trīs labākie sportisti absolūtajā vērtējumā spiešanā guļus bez 
ekipējuma (sievietes, jaunieši, vīrieši (OPEN)) tiks apbalvoti ar kausiem un 
diplomiem pēc Glosbrenera koeficienta. 



15.3. Trīs labākie sportisti vilkmē absolūtajā vērtējumā tiks apbalvoti ar 
kausiem un diplomiem. 

15.4. Trīs labākie sportisti svara stieņa spiešanā guļus ar ekipējumu 
absolūtajā vērtējumā tiks apbalvoti ar kausiem un diplomiem. 

16. Finansēšana 
16.1. Visus komandējuma izdevumus sedz juridiskā persona (organizācija) 

vai pats sacensību dalībnieks. 
17. Sportistiem, kuri līdz attiecīgajai dienai nebūs iesnieguši pieteikumu startam 

netiks pielaisti. 
18. Pieteikumus pieņemam līdz 2013. gada 22. novembrim ieskaitot. 
19. Sportistu pieteikšana startam 

19.1. Sportistam uz e- pastu biedriba.atleti@hotmail.lv jānosūta sekojoša 
informācija: Vārds uzvārds 

Dzimšanas datums, mēnesis, gads 
Pilni gadi 
Pilsēta vai komanda, par kuru startēs 
Svara kategorija 

 
 
 
Ar cieņu biedrības „ATLĒTI” Valdes priekšsēdētājs Dainis Polis. 
14.11.2013. 


