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NOLIKUMS 

2013. gada Kokneses novada slēgtās 5.sporta spēles svaru stieņa                             

spiešanā guļus bez ekipējuma . 

1. Vieta un laiks  

           Sacensības notiks 2013.gada 11.maijā, Kokneses PA „Kokneses Sporta centrs” hallē, Parka ielā 27a, 

Kokneses pag.,  Kokneses novadā. 

Sacensību kārtība: 

 10:00 – 10:50 pieteikšanās, dalībnieku svēršanās  

 11:00 sacensību sākums 

2. Mērķis un uzdevumi  

 Svaru stieņa spiešanas guļus popularizēšana Kokneses novadā; 

 Koknese novada 2013. gada 5.slēgto sporta spēļu uzvarētāja noskaidrošana sieviešu, jauniešu 

(līdz 18 g.vec.), junioru (līdz 23 g.vec.) open (līdz 83 kg un 83+ kg), senioru (+40 un +50) grupās; 

 Veselīga dzīvesveida popularizēšana; 

 Masveidīguma  un jaunu interesentu piesaiste Kokneses novada rīkotajām sporta aktivitātēm; 

 Kokneses Sporta Centra rīkoto sporta aktivitāšu dažādošana. 

3. Sacensību vadība 

 Sacensības organizē Kokneses PA „Kokneses Sporta centrs” sadarbībā ar biedrību „SB 

KOKNESIS”; 

 Sacensību galvenais tiesnesis – Arvīds Vītols; 

 Sacensību galvenais sekretārs – Aija Vītola. 

4. Sacensību noteikumi 

 Sacensībās piedalās visi oficiāli pieteikušies  Kokneses novada sportisti; 

 Dalībniekiem ir aizliegts izmantot specializēto spēka trīscīņas ekipējumu, izņemot roku saites; 

 Sacensības norisinās atbilstoši IPF pieņemtajai kārtībai; 

 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.195 no 2006.g. 14 marta prasībām. 

5. Vingrinājuma izpildes noteikumi  

 Vingrinājuma izpilde jāveic atbilstoši IPF noteikumu prasībām. 



6. Vērtēšana 

 Dalībnieki sacentīsies sieviešu, jauniešu (līdz 18 g.vec.), junioru (līdz 23 g.vec.) open (līdz 83 kg un 

83+ kg), senioru (+40 un +50) grupās;  

 Individuāli labākie savās grupās tiks noteikti pēc Sinklera kalkulatora. 

7.Apbalvošana  

5.sporta spēļu trīs labākie sportisti pēc sacensību rezultātiem savās grupās:  sieviešu, jauniešu (līdz 18 

g.vec.), junioru (līdz 23 g.vec.) open (līdz 83 kg un 83+ kg), senioru (+40 un +50) tiks apbalvoti ar 

diplomiem un medaļām. Visu dalībnieku grupu uzvarētāji saņems biedrības „SB Koknesis” dāvātos 

uzvarētāju kausus.  

8. Pieteikumi 

Individuālie pieteikumi (norādot paredzamo sākumsvaru) jānosūta uz e-pasta adresi:  

sportacentrs@koknese.lv. Pieteikumus var sūtīt līdz 2013. gada 9.maijam, izņēmuma gadījumā var 

pieteikties sacensību dienā pirms svēršanās. Startējot bez ārsta atļaujas, dalībnieks pats uzņemas 

atbildību par savu veselības stāvokli. Pirms sacensību sākuma dalībniekiem jāuzrāda galvenajam 

sekretāram personu apliecinošs dokuments. 

Dalībnieki jaunāki par 18g.bez ārsta  vai vecāku atļaujas netiks pielaisti pie sacensībām. Vecāku atļauja 

atrodama sacensību nolikuma pielikumā. 

Nolikums var kalpot kā oficiāls izsaukums uz sacensībām. 

Īpašie nosacījumi  

 Izcīnītās un nepaņemtās godalgas :diplomi, medaļas un balvas netiks uzglabāti pēc sacensību 

beigām. 

 

 

                                                                              Mūs atbalsta  

 

                   „KOKNESES SPORTA CENTRS” 
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