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NOLIKUMS 

2016. gada atklātajam Latvijas Čempionātam klasiskajā spēka trīscīņā 
juniorēm, jauniešiem, junioriem un veterāniem (visām grupām) 

(bez ekipējuma) 
 

1. Vieta un laiks 

Sacensības notiks 2016. gada 17. decembrī, Valmieras 5. vidusskolas sporta zālē, Raiņa ielā 3, 
Valmierā; 
900 – 1030 dalībnieku svēršanās (informācija par papildu svēršanos tiks publicēta pēc sākotnējās 
pieteikšanās beigām); 
1100 sacensību sākums. 
 

2. Sacensību tiešraide 

Video un rezultātu tiešraide no sacensībām tiks translēta goodlift.info mājas lapā. 
 

3. Mērķis un uzdevumi 
• Spēka trīscīņas popularizācija Latvijā; 

• Latvijas 2016. gada čempionu noskaidrošana jauniešu, junioru, junioru (sieviešu) un 
veterānu grupās; 

• Veselīga dzīvesveida popularizēšana; 

• Jaunu interesentu piesaiste federācijas rīkotajām sporta aktivitātēm; 

• Federācijas rīkoto sporta aktivitāšu dažādošana; 

• Federācijas izlases sastādīšana startiem 2016.g. Eiropas un Pasaules čempionātos, 
saskaņā ar nolikumu „Par sportistu dalību starptautiskajās sacensībās”. 

 

4. Sacensību vadība 

• Sacensības organizē Latvijas Pauerliftinga federācija sadarbībā ar Biedrību „Spēka 
Pasaule”. 

• Sacensību direktors: Andrejs Rožlapa (26536984); 

• Sacensību galvenais tiesnesis: informācija tiks papildināta mēnesi pirms notikuma; 

• Sacensību galvenais sekretārs: Mārtiņš Krūze (27859586) (nacionālā tiesnešu kat.); 
 

5. Sacensību noteikumi 
• Sacensībās piedalās visi oficiāli pieteikušies Latvijas Republikas sportisti un komandas, 

kā arī citu valstu komandas, sporta klubi. (Ārvalstu komandas vai sportisti pārstāv sporta 
klubus vai pilsētas); 

• Dalībniekiem ir atļauts izmantot IPF (Starptautiskās Pauerliftinga federācijas) noteikumos 
apstiprināto klasiskās spēka trīscīņas ekipējumu; 

• Dalībniekiem no Latvijas nepieciešama derīga Latvijas Pauerliftinga federācijas sportista 
licence; 

• Sacensību atklāšanas un noslēguma parādē sportisti iziet sporta formās; 

• Sacensības norisinās saskaņā ar IPF noteikumiem. 

• Sacensību laikā tiks reģistrēti Latvijas rekordi un apstiprināta kvalifikācijas normu izpilde 
(līdz sporta meistaram (ieskaitot)); 

Apstiprinu 

 

Rinalds Dimiņš 
LPF ģenerālsekretārs 

Valmierā, 2016. gada 14. janvārī 
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• 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 dalībniekiem sākuma svaru summai jābūt ne mazākai par: 

• Jauniešu vecuma grupai – 2. jauniešu sporta klase: 
Svara kat. 53 59 66 74 83 93 105 120 120+ 

Norma 217.5 242.5 265 290 312.5 332.5 350 365 367.5 

• Junioru (vīri) vecuma grupai – 3. sporta klase: 
Svara kat. 53 59 66 74 83 93 105 120 120+ 

Norma 272.5 300 332.5 362.5 390 415 437.5 452.5 457.5 

• Juniorēm (sievietēm) un Veterāniem – bez ierobežojuma. 
 

6. Vērtēšana 

• Komandu vērtējumā tiks ņemti vērā 5 labākie rezultāti no jebkuras svara kategorijas 
katrai vecuma un dzimuma grupai atsevišķi, izņemot veterānu vecuma grupas 
(veterāniem – 5 labākie rezultāti no jebkuras kategorijas un jebkuras veterānu vecuma 
grupas); 

• Komandas sacentīsies junioru (sieviešu), jauniešu, junioru un veterānu komandu 
vērtējumos; 

• Jaunieši (līdz 18) un Juniori (līdz 23) sacentīsies deviņās svara kategorijās atbilstoši IPF 
noteikumiem; 

• Veterānu 1 (+40), veterānu 2 (+50) un veterānu 3 (+60) grupas sportisti sacentīsies 
astoņās svara kategorijās IPF noteikumiem; 

• Juniores sacentīsies astoņās svara kategorijās atbilstoši IPF noteikumiem, Junioru 
(sieviešu) vecuma grupa ir no 14 līdz 23; 

• Individuāli labākie tiks noteikti pēc Wilksa tabulas; 

• Komandu vērtējums tiks skaitīts pēc sekojošas tabulas (par katru nākamo vietu (pēc 
devītās) dalībnieks komandai dod vienu punktu): 

Vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Punkti 12 9 8 7 6 5 4 3 2 

 

7. Apbalvošana 

• Čempionātā tiks apbalvoti, ar diplomiem un medaļām, trīs labākie sportisti pēc sacensību 
rezultātiem, katrā svara kategorijā jauniešu, junioru, junioru (sieviešu) un veterānu virs 
40, veterānu virs 50 un veterānu virs 60 vecuma grupās (veterāni virs 70 tiks ieskaitīti 
vērtējumā pie veterāniem virs 60); 

• Trīs labākie sportisti absolūtajā vērtējumā (pēc Wilksa formulas punktiem) jauniešu, 
junioru, junioru (sieviešu) un veterānu virs 40, veterānu virs 50, veterānu virs 60 un 
veterānu virs 70 vecuma grupās tiks apbalvoti ar kausiem, un balvām; 

• Komandu cīņā ar kausiem tiks apbalvotas trīs labākās Latvijas Čempionāta komandas 
jauniešu, junioru, junioru (sieviešu), un veterānu vecuma grupās. 

  

8. Finansēšana 

• Visus komandējuma izdevumus sedz juridiska persona (organizācija) vai pats sacensību 
dalībnieks. Dalības iemaksas, komandām (un individuāli startējošajiem dalībniekiem), ar 
laicīgi atsūtītiem pieteikumiem, ir EUR 7.00 par katru pieteikto dalībnieku; 

• Komandām un dalībniekiem, kas nebūs laicīgi atsūtījušas dalībnieku pieteikumus, vai 
ieradīsies sacensību dienā nepieteikušies, dalības maksa tiks paaugstināta līdz EUR 
15.00;  

• Katram dalībniekam papildu jāmaksā EUR 2.00 dopinga kontroles nodrošināšanai; 

• Lai piedalītos sacensībās, nepieciešama Latvijas Pauerliftinga federācijas licence: 

• Vienreizējās dalības licence: EUR 4.50; 

• Jauniešu (U18) gada licence: EUR 7.00; 

• Junioru (U23) gada licence: EUR 10.00; 
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• Vīru un Veterānu (visu grupu) gada licence: EUR 14.00; 

• Sievietēm licence bez maksas; 

• Ja nepieciešams rēķins to ir iespējams ģenerēt piesakoties dalībai lapā: piedalies.sp.lv.  
 

9. Pieteikšanās dalībai un dalībnieku atsaukšana 

 
• Komandu un individuālie pieteikumi izdarāmi līdz 2016. gada 13. decembrim (pulksten 

24:00); 

• Dalībnieku pieteikumi pēc 2016. gada 13. decembra pulksten 24:00 netiks pieņemti. 

• Komandu pārstāvjiem ir obligāts pienākums atsaukt dalībniekus, kas ir pieteikušies, taču 
neieradīsies uz sacensībām līdz 2016. gada 16. decembrim (10:00 no rīta); 

• Dalībnieku atsauksmi pēc 2016. gada 16. decembra pulksten 10:00 netiks pieņemti; 

• Ja komanda nebūs atsaukusi dalībniekus, tad dalības nauda par šiem dalībniekiem būs 
jāmaksā 8. punktā (Finansēšana) minētajos apmēros (ja dalībnieks būs pieteicies 
individuāli un neieradies neatsaucot, vai visa komanda nebūs ieradusies, tai būs jāmaksā 
dalības nauda nākamajās sacensībās). 

• Ja sacensību maksājumi tiek apmaksāti ar pārskaitījumu pamatojoties uz sistēmas 
piedalies.sp.lv izrakstītu rēķinu, sacensību dalībniekam, vai komandas pārstāvim 
jānodrošina lai maksājums tiktu saņemts līdz sacensību sākuma dienai, vai arī sveroties 
jāuzrāda bankas maksājuma uzdevums. Pretējā gadījumā izrakstītais rēķins tiks anulēts 
un nepieciešamie maksājumi būs jāveic uz vietas reģistrējoties sacensībām. 

• Komandai ir nepieciešams apmaksāt dalības naudu par visiem pieteiktajiem dalībniekiem 
uz sacensību dienu. 

• Izņēmuma gadījumā pieteikt vai atsaukt dalību pa tālruni 27859586 (augstākminētajos 
termiņos). 

 

10. Īpašie nosacījumi 
• Reģistrēties sacensībām (pie svēršanās) iespējams vienīgi uzrādot personu apliecinošu 

dokumentu; 

• 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 18g. bez ārsta vai vecāku atļaujas netiks pielaisti dalībai 
sacensības; 

• Izcīnītās un nepaņemtās medaļas un kausi netiks uzglabāti pēc sacensību beigām;  

• Piesakoties šīm sacensībām, jūs piekrītat un apņematies ievērot visus federācijas 
normatīvos aktus, nolikumus vai cita veida dokumentus; 

• Piesakoties šīm sacensībām, jūs apzināties, ka sacensībās ieradīsies Sporta Medicīnas 
Valsts aģentūras Antidopinga Nodaļas pārstāvji, kas var no jebkura dalībnieka ievākt 
nepieciešamos paraugus aizliegto vielu analīzēm; 

• Piesakoties sacensībām, jūs piekrītat, ka esat iepazinies ar aizliegto vielu sarakstu, kas ir 
publicēts SMVA Antidopinga nodaļas mājas lapā: antidopings.lv, kā arī piekrītat, ka neko 
no šī saraksta apzināti lietojis neesat. 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://piedalies.sp.lv/


www.powerliftings.lv tu atradīsi informāciju par sacensībām, noteikumus, reitingus un rekordus 

Latvijas Pauerliftinga federācija (LPF) ir vienīgā sporta federācija vai organizācija, kurai ir tiesībās vadīt un koordinēt darbu 
pauerliftingā Latvijā, tas ietver sevī Novadu, Pilsētu un Nacionāla līmeņa sacensību statusa piešķiršanu vai organizēšanu. 
LPF tiesības ir atzinusi Latvijas Valsts ar LSFP atzīšanas apliecību numur 54. 

SACENSĪBAS ATBALSTA: 

 

  
Interneta veikals: http://veikals.sp.lv  

 
 

 
 

Pasākumu līdzfinansē Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrija 
 

 

 
Pasākumu finansē  

Valmieras pilsētas dome 
 
 

VEIKSMĪGUS STARTUS! 

http://veikals.sp.lv/

