
                                      
NOLIKUMS 

2023. gada  Jelgavas novada- Līvbērzes pagasta spēka vingrinājumu sacensības 

divcīņā  

 
1. Vieta un laiks 

♦ Sacensības notiks Līvbērzes veselības un atpūtas kompleksā 2023.gada 19. martā Jelgavas ielā 

19, Līvbērzē; 

♦ 930 – 1030 dalībnieku reģistrēšanās, svēršanās;  

♦ 1030 – sacensību sākums  

2. Mērķis un uzdevumi 

♦ Smaguma celšana un spēka vingrinājuma popularizācija, Līvbērzē; 

♦  Līvbērzes pagasta spēcīgāko atlētu noskaidrošana. 

3. Sacensību vadība 

♦ Sacensības organizē  Līvbērzes pagasts; 

♦ Sacensību galvenais tiesnesis Edgars Ludzītis 

4. Dalībnieki 

♦ Sacensībās piedalās Līvbērzes pagasta iedzīvotāji, citu pagastu iedzīvotāji, citi  Latvijas valsts 

iedzīvotāji. 

5. Sacensību noteikums. Spēka vingrinājumos 

 5.1.  Pievilkšanās pie stieņa 

♦ Pēc tiesneša komandas sākt vingrinājumu; 

♦ divcīņā abos vingrinājumos punkti tiek skaitīti kopā, vienādu punktu gadījumā uzvarētāju noteiks 

pēc personīgā svara ( priekšrocība uzvarēt tam sportistam, kuram ir lielāks personīgais svars). 

♦ Pievilkšanas vingrinājuma laikā sportista zodam jābūt fiksētam  vienā līmenī ar stieni atgriežoties 

sākuma stāvoklī rokām- elkoņiem jābūt iztaisnotiem. Papildus kustības ar ķermeni (ķermeņa 

raustīšanas) nav atļauta. 

5.2. HEX stieņa stājas vilkme no grīdas ;  

♦ Pēc tiesneša komandas sākt vingrinājumu; 

♦ HEX stieņa vilkmei, vīriešiem tiek uzstādīts savs personīgais svars. Sievietēm puse no sava 

personīgā svara, jauniešiem puse no sava personīgā svara. 

♦ Pēc katras  stieņa pacelšanas mugurai, kājām un rokām jābūt iztaisnotām vertikāli. 

♦ Vingrinājumam tiek dots laiks 3 minūtes, kura laikā  atpūtas pauze pie grīdas  nedrīkst būt ilgāka 

par 2 sekundēm. 

6. Vērtēšana 

♦ divcīņā abos vingrinājumos punkti tiek skaitīti kopā, vienādu punktu gadījumā uzvarētāju noteiks 

pēc personīgā svara ( priekšrocība uzvarēt tam sportistam, kuram ir lielāks personīgais svars). 

♦  Divcīņa dalībniekiem katrā grupā tiek vērtēti, trīs absolūti labākie rezultāti abos vingrinājumos 

kopā. 

♦ 7. Apbalvošana 

Pirmo, otro trešo vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām. 

8. Finansēšana 

♦ dalības maksa netiek iekasēt; 

9 Pieteikumi 

• Piesakās sacensību vietā.  

10. Īpašais nosacījums 

Katrs dalībnieks pats atbild par savu veselību sacensību laikā, to apliecinot ar parakstu 

 


