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NOLIKUMS

1. Vieta un laiks
Sacensības norisināsies Inčukalna Novada spiešanas guļus uz atkārtojumu skaitu 
sacensību ietvaros, 2013. gada 16. februārī, Zvaigžņu ielā 2a, Inčukalnā, pasākuma 
norises vietā.
Sacensību sākums tiks paziņoti spiešanas sacensību norises laikā.

2. Mērķi un uzdevumi
1. Iepazīstināt Latvijas sporta pasauli un iedzīvotājus ar spēka cīņas sportu;
2. Sacensību uzvarētāju noskaidrošana;
3. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu un sportiskās aktivitātes

3. Sacensību vadība
Sacensības organizē Biedrība “Spēka Pasaule” sadarbībā ar Latvijas Pauerliftinga 
federāciju.
Sacensību vadītājs: Mārtiņš Krūze (projekti@sp.lv).
Sacensību galvenais tiesnesis: Didzis Lapiņš

4. Sacensību noteikumi
1. Sacensībās var piedalīties visi interesenti, kas pieteikušies pirms sacensību sākuma. 

Līdz ar sacensību sākumu pieteikšanās sacensībām ir beigusies.
2. Dalībniekam jāierodas uz cīņas sākumu minūti pēc viņa izsaukšanas. Ja atlēts nokavē

minūtes robežu (ko vienpersoniski uzņem sacensību vadītājs), uzvara tiek piešķirta
pretiniekam.

3. Izsauktais pāris cīnās līdz divām uzvarām, pēc katras no cīņām mainoties tvērieniem.
4. Pirmajam izsauktajam (sarkanajā pusē) ir tiesības izvēlēties sākotnējo tvērienu. Ja 

nepieciešama trešā (vai vairāk) cīņa, tiesnesis pēc saviem ieskatiem izlozē atlētu, kas 
var izvēlēties tvērienu.

5. Sacensības norisinās pēc “Apļa principa” - visi vienas svara kategorijas atlēti cīnās 
viens ar otru. Katras cīņas (pāra) uzvarētājs iegūst 1 punktu, bet zaudētājs 0.

6. Konflikta situācijas rezultāta noskaidrošanā:
1. Ja kategorijā, pēc pirmā apļa ciņu raunda un diviem atlētiem ir vienāds punktu 

skaits, tad par uzvarētāju tiek pasludināts savstarpējās cīņas uzvarētājs
2. Ja trijiem vai vairāk atlētiem ir vienāds punktu skaits, tiek izveidots atsevišķs aplis

starp šiem atlētiem, kur notiek cīņas savā starpā. Ja arī pēc papildu apļa nav 
noskaidrota vietu kārtība, tad atlēti tiek sakārtoti pa vietām pēc personīgā svara, ja 
arī tad nav noskaidrota vietu kārtība (atlētiem ir vienāds personīgais svars), tad 
notiek nepieciešamās pārcīņas.

7. Cīņas notiek ar http://cina.sp.lv izvietotajiem noteikumiem.
8. Tiesneša lēmums ir galīgs un neapstrīdams, jebkādas strīdēšanās gadījumā atlēts var 

tikt diskvalificēts no sacensībām.
9. Ja atlēts tiek atsakās cīnieties veselības iemeslu dēļ, visas nākamās cīņas tiek 

ieskaitītas pretiniekam.
10. Ja atlēts tiek diskvalificēts no sacensībām disciplinār-problēmu vai tiesneša lēmumu 

dēļ, tad pilnīgi visās cīņās (arī iepriekšējajās) uzvaras tiek ieskaitīta pretiniekam.

5. Vērtēšana
Dalībnieki sacentīsies vienā, absolūtajā svara kategorijā.



6. Apbalvošana
Sacensībās ar kausiem tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.

7. Pieteikšanās sacensībām
Pieteikties sacensībām var rakstot uz e-pastu projekti@sp.lv, un norādot dalībnieka vārdu,
uzvārdu, dzimšanas gadu. Pieteikšanās nav obligāta, bet ir vēlama.

8. Īpašie noteikumi
Katram dalībniekam ir nepieciešama ārsta atļauja startēt sacensībās. Startējot bez tās
dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli.
Izcīnītās un nepaņemtās medaļas, balvas un kausi netiks uzglabāti pēc sacensību beigām.


