APSTIPRINU
LASS
valdes priekšsēdētājs
U.Švinks
Rīga, 2011.g. 28.novembrī

APSTIPRINU
Sporta kluba „Dobeles Atlēts”
valdes priekšsēdētājs
E.Andruškēvičs
Dobelē, 2011.g. 10.oktobrī

NOLIKUMS
Sacensības „Vecgada kauss” svarcelšanā un
Latvijas 1. Studentu čempionāts svarcelšanā
MĒRĶI UN UZDEVUMI.
Popularizēt svarcelšanu Latvijā. Veicināt sportisko izaugsmi un stimulēt jauno sportistu piesaistīšanu svarcelšanas
sportam. Sekmēt studentu iesaistīšanos regulārās svarcelšanas sporta nodarbībās.
LAIKS UN VIETA.
Turnīrs notiks 2011.gada 16 – 18.decembrī Sporta centrā (Tērvetes 10, Dobelē).
16.12.2011. iebraukšana
16.12.2011. starts pl. 15:00 (1998.g. un jaunākie sportisti)
17.12.2011. starts pl. 10:00
18.12.2011. izbraukšana
SACENSĪBU ORGANIZATORI.
Turnīru organizē sporta klubs „Dobeles Atlēts”, LSF un Dobeles novada Pašvaldība, Latvijas Augstskolu sporta
savienība.
Sacensības tiešā vadība – galvenais tiesnesis Eduards Andruškēvičs (mob. 29255146)
Sacensību galvenais sekretārs – Jurijs Andruškēvičs.
SACENSĪBU NORISE.
 Jauniešiem (1998.g. dzimušiem un jaunākiem) sacensības notiks 6 (sešas) svara kategorijās: 33kg, 37kg, 41kg,
45kg, 50kg, +50kg.
 Junioriem un pieaugušajiem sacensības notiks 7 (septiņas) svara kategorijās: līdz 56kg, līdz 62kg, līdz 69kg,
līdz 77kg, līdz 85kg, līdz 94kg, + 94 kg:
 Jauniešiem, junioriem un pieaugušajiem uzvarētājus noskaidro katrā svara kategorijā divcīņas summā.
 Meitenēm uzvarētājus noskaidro vienā kopējā grupā pēc Sinklera punktu tabulas.
SACENSĪBU DALĪBNIEKI.
Turnīrā piedalīsies sportisti no Igaunijas, Lietuvas un Latvijas. Latvijas 1. Studentu čempionāta ietvaros piedalās
Latvijas augstskolu studenti.
APBALVOŠANA.
Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā svara kategorijā, tiks apbalvoti ar medaļām un diplomiem. Katrā vecuma grupā
labākos dalībniekus pēc Sinklera tabulas apbalvos ar vērtīgām balvām. Labākais svarcēlājs un svarcēlāja pēc
Sinklera tabulas tiks apbalvotas ar kausu.
Katrā svara kategorijā labākie trīs studenti tiks apbalvoti ar medaļām un diplomiem.
SACENSĪBU IZDEVUMI.
Izdevumi, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās (ceļa izdevumi, naktsmītnes, ēdināšana) uz komandējošo
organizāciju rēķina vai uz pašu dalībnieku rēķina.
PIETEIKUMI.
Iepriekšējie pieteikumi par piedalīšanos sacensībās iesniedzami sporta kluba „Dobeles Atlēts” pa e-pastu
eduards80@inbox.lv vai pa faksu: +371 63781333 līdz 15.decembrim.
Studentiem pieteikumā obligāti jāieraksta studenta apliecības numuru. Svēršanas laikā obligāti jāuzrāda studenta
(bakalaura, maģistranta, doktoranta) apliecība (vai kopija) vai diploms.
!!!

Par veselības stāvokli atbild paši sacensību dalībnieki vai attiecīgās organizācijas ārsts.

