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Sporta sacensības

“Lāčplēša ausis” 2016
NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevumi
1.1. Popularizēt dažādus sporta veidus Lielvārdes novadā.
1.2. Iesaistīt jauniešus sporta pasākumos.
1.3. Organizēt dažādas sporta disciplīnas, kurās var piedalīties ikviens.
1.4. Noskaidrot labākos dažādās sporta disciplīnās.

2. Sacensību vadība.
2.1. Sacensības organizē Lielvārdes novada pašvaldības (adrese: Raiņa iela 11A,

Lielvārde, LV-5070), novada sporta darba organizators Reinis Otisons,
28398059, reinis.otisons@lielvarde.lv

2.2. Sacens ību ga lvena is t ie snes is : Kr i š jān i s Klaucāns , 27775995,
k.klaucans@gmail.com

3. Laiks un vieta.
3.1.  Sacensības notiek 2016. gada 12. novembrī Jumpravas vidusskolas sporta zālē,

Ozolu ielā 14, Jumpravā. Sacensību sākums 10:00.

4. Dalībnieki
4.1. Par dalībniekiem tiek uzskatītas katrs sportists, kas sacensību dienā ir reģistrējies,

kādā no sporta disciplīnām, un samaksājis dalības maksu.

5. Pieteikšanās
5.1. Reģistrācija sacensībām notiek sacensību dienā no plkst. 10:00 līdz 11:00
5.2. Dalībniekiem, jaunākiem par 18 gadiem reģistrējoties jāiesniedz parakstīta

atļaujai (pielikums Nr. 2 – atļauja)

6. Finanses
6.1. Sacensību sekmīgai organizēšanai tiek noteikta dalības maksa.

6.1.1. Nepilngadīga dalībnieka dalība ir bezmaksas.
6.1.2. Pilngadīga dalībnieka dalības maksa ir 2 EUR.

6.2. Dalībnieka dalības maksas ir vienreizēja, tā jāsamaksā reģistrējoties dalībai
sacensībās.

mailto:k.klaucans@gmail.com


7. Nodrošinājums
7.1. Sacensību organizatori nodrošina sporta bāzi (sporta zāli, ģērbtuves, dušu, u.c.),

tiesnešus.
7.2. Sacensību informācijas atspoguļošanu www.facebook.com/LielvardeSporto,

Lielvārdes novada mājas lapā www.lielvarde.lv sadaļā SPORTS, pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Lielvārdes novada ziņas”.

7.3. Dalībnieki paši sedz izdevumus, kas radušies ar piedalīšanos un nokļūšanu uz
sacensībās. 

7.4. Dalībniekiem jāģērbjas sportam piemērotā apģērbā un zāles apavos. Ar ielas
apaviem piedalīties sacensībās aizliegts.

7.5. Pie organizatoriem būs pieejama pirmās medicīnas palīdzības aptieciņa.
7.6. Dalībnieki par savas veselības stāvokli sacensībās atbild paši un to ar savu

parakstu apliecina reģistrējoties sacensībām.

8. Apbalvošana 
8.1. Katrā disciplīnā tiek noteikti uzvarētāji, kuri tiks apbalvoti ar specbalvām. 
8.2. Galda tenisā tiek noskaidroti un apbalvoti labākie trīs sportisti. 
8.3. Armrestlingā tiek apbalvots spēcīgākais sportists. 
8.4. Gan spēka vingrinājumu kopvērtējuma, gan izturības, gan individuālo veidu

kopvērtējumā trīs labākie sportisti tiek apbalvoti ar medaļām. 
8.5.  Galveno balvu - “Lāčplēša ausis”  iegūs dalībnieks, kurš ieguvis vislabākos

rezultātus sasummējot spēka, izturības un individuālo vingrinājumu rezultātus.
8.6. Augstu rezultātu sasniegušiem dalībniekiem dažādas sponsoru specbalvas.

9. Citi noteikumi
9.1. Organizatoriem ir tiesības izmantot sacensību laikā uzņemtos

videomateriālus un fotogrāfijas publiskajos materiālos bez saskaņošanas ar
tajās redzamajām personām.

9.2. Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja netiek ievēroti sabiedriskās
kārtības noteikumi vai nolikuma prasības.

9.3. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām
sacensību laikā.

Sastādīja

Lielvārdes novada sporta darba organizators

____________R. Otisons 

17.10.2016.



Pielikums nr.1

Sacens �bu grafiks
10:00 Reģistrācija un svēršanās

Pievilkšanās
Šautriņu mešana

Pildbumbas mešana

Tāllēkšana

Lēcieni ar lecamauklu

Pietupieni

Atspole

11:00

Galda teniss

Spiešana guļus

Svaru bumbu grūšana

Hanteļu turēšana
12:00

13:00 Dēlītis
Sienas stutēšana

Pumpēšanās(“Bring
Sally up”)

Laušanās ar rokām

14:00
Virves vilkšana

15:00

Disciplīnu apraksts
Kokneša spēka vingrinājumi.

Svaru stieņa spiešana 
guļus

Svara bumbas celšana Hanteļu turēšana

Dalībnieki tiek sadalīti pēc dzimuma. 
Vīrieši tiek iedalīti 4 svaru kategorijās: 1. >40 kg, 2. 40-60 kg, 3. 60-80 kg un 4. 80kg<. 
Sievietes - 2: 1. >50 kg, 2. 50kg<. 
Sacensību organizatori atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita var mainīt kategorijas.
Tradicionāls spēka 
vingrinājums tā klasiskajā 
izpratnē. Vīriešu svaru 
kategorija 1. spiež 20 kg, 2. 
spiež 30 kg, 3. spiež 40 kg, 4. 
spiež 50kg. Dāmas 1. spiež 20 
kg, 2. spiež 30 kg Pirms svaru 
uzlikšanas katram dalībniekam 
ir jāiesildās 20x uzspiežot tikai 
pliku stieni. Šī vingrinājuma 
izpildē nedrīkst tikt lietots 
papildus inventārs. Katrs 
dalībnieks šajā vingrojumā par 
savu drošību un veselību atbild 
pats.

Dalībniekam, vienā rokā turot 
svaru bumbu, tā jāiztaisno grūžot 
svaru bumbu uz augšu. Reize tiek 
ieskaitīta, kad dalībnieks fiksējis 
iztaisnotu roku. Dalībnieks roku 
drīkst iztaisnot tikai kustībā uz 
augšu. Dalībnieks vingrinājumu 
drīkst veikt tikai ar vienu 
piegājienu, bet vingrinājuma laikā 
rokas mainīt ir atļauts Uzvarētājs ir
tas, kurš spējis pacelt svaru bumbu
visvairāk reižu. Vīriešiem svaru 
bumbas smagums 1. kategorijai  
8kg, 2.- 12g, 3.- 14 kg, 4.- 16 kg. 
Dāmām 1.- 4 kg, 2. -8 kg.

Katrā no svaru kategorijā 
iekļautajiem dalībniekiem būs 
uz sāniem izstieptās rokās jātur 
attiecīgi 1. 2x2 kg, 2. 2x4kg, 3. 
2x6kg, 4. 2x8kg hanteles. Šādā 
stāvoklī dalībniekam ir 
jānoturas pēc iespējas ilgāk, ja 
rokas nolaižas zemāk vai 
paceļas augstāk par 10 grādiem 
laiks tiek apturēts un rezultāts 
fiksēts. Uzvarētājs tiks noteikts 
katrā svaru kategorijā pēc 
ilgākā laika.



Pērkons disciplīnas

Galda teniss
Spēle norisinās līdz 3 setu uzvarai, katrs sets līdz 11 punktiem ar 2 punktu pārsvaru. Spēle
norisinās pēc starptautiskajiem galda tenisa noteikumiem. Sacensību dalībnieki tiks sadalīti 2
apakšgrupās. Katrā apakšgrupā visi spēlētāji izspēles spēles savā starpā.  Par Uzvaru 1 punkts,
par zaudējumu 0. Vietu sadalījums tiks noteikts pēc: • savākto punktu daudzuma. • vienāda
punktu skaita gadījumā pēc labāka uzvarēto-zaudēto setu attiecības. Katras apakšgrupas
pirmo 2 vietu ieguvēji tiks izvirzīti uz izslēgšanas spēlēm. Vīrieši, jaunieši, sievietes un
jaunietes spēlē kopā. Spēles notiek līdz trim uzvarētiem setiem. Izspēles kārtība var mainīties
atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita.

Virves vilkšana.
Šī ir disciplīna, kurā piedalās komandas. Komandas dalībnieku kopējam svaram jābūt zem
500 kg. Komandām jāieņem vietas katrā virves galā, un virve jātur pie viena ķermeņa sāna.
Pēc tiesneša signāla katra komanda rauj virvi katra savā virzienā. Uzvar tā komanda kura ir
aizvilkusi virves vidus atzīmi pāri noteiktai līnijai. Drošības apsvērumu dēļ dalībniekiem
ieteicams ģērbties apģērbā ar garajām piedurknēm.

Laušanās ar rokām
1. Atlēta „laušanās rokas” elkonim aizliegts atraut elkoni no spilventiņa uz kura tas ir

atbalstīts;
2. Atlēta „brīvā roka” nedrīkst zaudēt satvērienu ar laušanās galda rokturi;
3. Vismaz vienai atlēta kājai jāsaglabā kontakts ar zemi visu cīņas laiku;
4. Atlētiem, cīņas laikā, nedrīkst būt nekāda veida gredzeni;
5. Elkonim un/vai plaukstu locītavām jābūt brīvām no rotaslietām;
6. Atlēts nedrīkst košļāt košļājamo gumiju;
7. Jāstartē kreklā ar īsajām piedurknēm, piemēram, t-kreklā;
8. Ja dalībniekam ir cepure ar „nagu”, tad tā ir jānovieto ar „nagu” uz aizmuguri;
9. Atlētiem ir aizliegti gari nagi (ar tiem var potenciāli traumēt pretinieku);
10. Atlētam no izsaukšanas brīža divu minūšu laikā jāierodas pie armvrestlinga galda, ja

atlēts nav ieradies, tad automātiski tiek ieskaitīts zaudējums;
11. Sacensību tiesnesis dod šādas komandas starta laikā: „ready” (vai esi gatavs?), „go”

(sākas spēkošanās) un „stop” (jāpārtrauc cīņa);
12. .Kājas var novietot kā vien liekas ērti, ja tas netraucē pretiniekam;
13. .Uzvara tiek ieskaitīta, ja tiek pretinieka jebkāda plaukstas daļa tiek novietota zemāk vai

pieskaras „nolaušanas” atbalstam;
14. Ja netiek ievēroti 2 tiesneša brīdinājumi (par atrautu elkoni, vai jebkuru citu noteikumu

pārkāpumu), tad atlētam tiek ieskaitīts zaudējums;

15. Priekšlaicīgs starts (pirms komandas „go”) ir aizliegts.

Jebkādu strīdīgu situāciju gadījumā sacensību tiesnesis ir tiesīgs pieņemt galīgu un
neapstrīdamu lēmumu. Ja atlēts strīdas ar tiesnesi, tad viņš var tikt izslēgts no sacensībām.

Dalībnieki sacenšas 3 svara kategorijās: līdz 45kg, 45-83kg un virs 83kg (sākot no 83,01 kg).
vienā vecuma grupā. Dalībnieki tiks sadalīti svaru kategorijās sacensību dienā. Sacensību
dalībnieki netiek dalīti pa dzimumu grupām. Sākotnējā starta secība tiek izlozēta svēršanās
laikā.



Spīdolas Izturības vingrinājumi

Dēlītis.
Dalībnieks ieņem stāvokli kas redzams apakšējā attēlā un šādā stāvoklī cenšas noturēties pēc 
iespējas ilgāk. Dalībnieka dibens nedrīkst nolaisties vai pacelties pārāk augstu, ja tas notiek, 
tiesnesis ir tiesīgs reģistrēt laiku un fiksēt rezultātu. Šī disciplīna notiks visiem dalībniekiem 
vienlaicīgi un tad arī tiks noskaidroti uzvarētāji. 

“Krēsliņš”
Dalībnieki ieņem pozīciju pie sienas kā parādīts apakšējā attēlā. Visi dalībnieki startē
vienlaicīgi.Dalībnieka rokām jābūt izstieptām priekšā un kājām ceļos saliektām 90�  leņķī. Ja
kāda no šīm prasībām netiek ievērota, dalībnieks neturpina piedalīšanos šajā vingrinājumā.
Uzvar dalībnieks, kurš visilgāk spējis noturēties šādā pozīcijā.

Atspole
Dalībnieks veic 15 metrus garu distanci atspoles skrējiena veidā. Dalībnieks kustību veic 2
minūtes. Rezultātu nosaka pēc pilnu distances veikšanas skaita. Vienāda rezultāta gadījumā
tiek veikts atkārtots 15 sekunžu skrējiens tikai tiem dalībniekiem, kuriem ir vienāds rezultāts.

Pumpēšanās “Bring Sally up“
Visi dalībnieki, kuri piedalās šajā disciplīnā ieņem balstā guļus pozu pie līnijas. Tiek
atskaņota dziesma. Kad dziesmā atskan frāze: “Bring Sally down” dalībnieki saliec rokas
stāvoklī, kādā krūtis nepieskaras zemei (veic pumpēšanos), bet, kad dziesmā ir dzirdami vārdi
“Bring Sally up” dalībniekiem atkal ir jāiztaisno rokas. Dalībnieka mugurai kustības



izpildīšanas laikā jābūt taisnai. Tiesnesis ir tiesīgs izslēgt dalībnieku no sacīkstēm, ja šis
noteikums netiek ievērots, pēc otrā brīdinājuma. Dalībnieku personīgais rezultāts netiek
fiksēts, tiek fiksēta vieta, pēc atteices vai izslēgšanas. Proti, tas kurš kustību spēj atkārtot
vairāk reižu ieņem labāku vietu.

Pērkoņdēlu Individuālie vingrinājumi

Pievilkšanās.
Dalībnieki tiek sadalīti pēc dzimuma. Dalībnieki veic pievilkšanos pie stieņa. Pievilkšanās
reize tiek ieskaitīta, kad dalībnieka zods tiek fiksēts virs stieņa. Pievelkoties dalībnieks
nedrīkst izmantot inerci vai uzraut sevi augšā. Uzvarētāju nosaka pēc lielākā pievilkšanās
reižu skaita. Ja vairāku dalībnieku rezultāts sakrīt, augstāku vietu ieņem dalībnieks ar lielāku
ķermeņa masu. 

Tāllēkšana.
Dalībnieku mērķis ir aizlēkt pēc iespējas tālāk no vietas. Tas nozīmē, ka pirms lēciena
uzsākšanas, dalībnieka abas kājas atrodas uz vienas līnijas. Dalībniekam ir 3 mēģinājumi no
kuriem tālākais lēciens tiek ieskaitīts. Uzvar dalībnieks kurš aizlēcis vistālāk. Neizšķirta
gadījumā tiek salīdzināti dalībnieku otrie labākie rezultāti.

Pietupieni
Dalībnieki izpilda kustību: pietupiens ar svaru, kas atbilst 30% no dalībnieka svara pēc
iespējas vairāk reižu cenšoties to izdarīt īsākā laikā. Dalībnieka kājām jāatrodas vienā līnijā
ķermeņa frontālajā plaknē. Dalībnieka papēži kustības laikā nedrīkst atrauties no zemes.
Rezultāts tiek fiksēts. Vienāda rezultāta gadījumā labāks rezultāts ir dalībniekam ar mazāko
izpildes laiku.

Šautriņu mešana
Dalībniekam tiek iedotas 3 šautriņas. Tās dalībnieks drīkst mest tikai mērķa virzienā. Mērķis
ir sadalīts laukumos. Trāpot kādā no laukumiem dalībniekam tiek piešķirti punkti. Uzvar tas
kuram lielākais skaits punktu pēc visiem 3 metieniem. Vienādu punktu gadījumā dalībnieki
tiek aicināti uz pārmetienu.

Lecieni ar lecamauklu
Dalībnieki veic lecienus ar lecamauklu 1 minūtes laikā. Rezultāts tiek fiksēts. Labāku vietu
ieņem tas dalībnieks kurš ir veicis vairāk lēcienu.



Laipni lūdzam uz sacensībām!



Pielikums nr. 2

Atļauja

Es ar savu parakstu apliecinu, ka atļauju savam bērnam piedalīties sporta sacensībās
“Lāčplēša ausis 2016”, kas norisināsies Jumpravas vidusskolā, Ozolu ielā 14, Jumpravā,
2016. gada 12. novembrī. Ar sacensību nolikumu esmu iepazinies un mana bērna veselība
ļauj piedalīties čempionātā, kā arī uzņemos pilnu atbildību par gūtajām traumām čempionāta
laikā.

Dalībnieka vārds, uzvārds: .....................................................

Dzimšanas datums: ................................................................

Dzīvesvietas adrese .........................................................................................

Vecāka vai likumiskā aizbildņa vārds, uzvārds ...............................................

Telefona nr. .............................................

Datums: ...................................... Paraksts: ..................................


