
 

SEPTĪTAIS ČEMPIONĀTS ATLĒTISKAJĀ VINGROŠANĀ 
(CETURTAIS POSMS – “SVARA STIEŅA SPIEŠANĀ GUĻUS” ) 

NOLIKUMS 

1. Mērķis un uzdevumi 

 Popularizēt veselīgu dzīvesveidu Latvijā;  

 Popularizēt atlētisko vingrošanu skolās; 

 Noskaidrot labākos disciplīnās. 

2. Vieta un laiks 

 Sacensības notiek 2021.gada 30.decembrī Cēsu novada Raiskuma pagasta Tautas 

namā. 

 Dalībnieku reģistrācija no plkst. 17.00. līdz plkst. 18.00.  

     Sacensību vadība 

 Sacensības organizē un vada Ziemeļvidzemes atlētu savienību (turpmāk ZAS)  un 

Latvijas Tautas sporta asociācija.  

 Čempionāta posma sacensību galvenais tiesnesis: Haralds Bruņinieks 

 Čempionāta posma sacensību sekretārs: Andris Šalgūns 

 Uzziņas pa tālruni +371 29495904.  

3. Dalībnieki 

 Sacensībās piedalās ierobežots dalībnieku skaits ar iepriekšēju pieteikšanos un derīgu 

C19 sertifikātu:  

 Pusaudži līdz 14 gadu vecumam; 

 Jaunieši līdz 23 gadu vecumam; 

 Vīrieši un sievietes līdz 39 gadu vecumam; 

 Senioru un seniores no 40 gadu vecuma; 

 

4. Sacensību programma 

 17.00 - dalībnieku reģistrācija; 

 18.00 - svinīgā atklāšana; 

 No 18.20 -  sacensības; 

 no 20.00 - dalībnieku apbalvošana. 

5. Disciplīnu izpildes noteikumi 

Katram sacensību dalībniekam jāizpilda 1  disciplīna. 

1. svara stieņa siešana guļus uz atkārtojumu skaitu, 

Svara kategorijas: Vīriešu dzimtas pārstāvji -53,0 kg kategorija, līdz 53,0 kg –izpilda ar 

20kg stieni 

59,0 kg kategorija, līdz 59,0 kg –izpilda ar 30kg stieni  

66,0 kg kategorija, no 59,01 līdz 66,0 kg –izpilda ar 50kg stieni 

74,0 kg kategorija, no 66,01 līdz 74,0 kg-izpilda ar 60kg stieni 

 83,0 kg kategorija, no 74,01 līdz 83,0 kg –izpilda ar 70kg stieni 

93,0 kg kategorija, no 83,01 –izpilda ar 80kg stieni 

Sieviešu dzimtas pārstāves - 43,0 kg kategorija, līdz 43,0 kg –izpilda ar 15kg stieni 

 47,0 kg kategorija, līdz 47,0 kg –izpilda ar 20kg stieni 

 52,0 kg kategorija, no 47,01 līdz 52,0 kg –izpilda ar 25kg stieni 

 57,0 kg kategorija, no 52,01 līdz 57,0 kg –izpilda ar 30kg stieni 

SASKAŅOTS __________________ 

Cēsu novada 

Raiskuma Tautas nam direktore  

Solveiga Lobuzova 

2021. gada    ---.  ----------------------------                                                                        

APSTIPRINU___________________                                                                                          

Latvijas Tautas sporta asociācijas                     

valdes locekle  Gaļina Gorbotenkova                                                            

2021. gada  ___. _________________ 

                                                                                                                       



 63,0 kg kategorija, no 57,01 līdz 63,0 kg –izpilda ar 35kg stieni 

 72,0 kg kategorija, no 63,01-izpilda ar 37,5kg stieni 

 

 

Vērtēšana 

 Katrā svara kategorijā tiek noteikti un vērtēti  disciplīnas uzvarētāji pa dzimuma 

grupām. 

 

8. Apbalvošana  

9. Tiek apbalvoti ar balvām 1.- 3. vietas ieguvēji visās kategorijās.  

 

 

 Pasākumu atbalsta                                                                                               
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