Latvijas XXIX Universiādes 2018/2019
Nolikums
SVARBUMBU CELŠANA
Sacensību vieta un laiks
Sacensības norisināsies 2019. gada 9. martā, Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006,
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas lielā vingrošanas zālē (1. stāvā).
Sacensību dalībnieki un rezultātu vērtēšana
Sacensībās piedalās tikai vīrieši. Ieskaitē vērtē astoņus labākos rezultātus no katras
augstskolas. Uzvar komanda ar lielāko punktu summu. Vienādas punktu summas
gadījumā augstāka vieta komandai, kurai ir vairāk augstāku individuālo vietu.
Sacensību programma
Svēršana no plkst. 10.00 līdz plkst. 11.00
Sacensību sākums 12.00
Dalībnieku reģistrācija
Komandu pārstāvjiem rakstisks pieteikums jānosūta uz e-pasta adresi
edgars.getmancuks@lspa.v līdz 2019. gada 4. martam plkst. 15.00. Pieteikumā jānorāda
pilns augstskolas nosaukums, dalībnieku skaits, dalībnieku vārdi un uzvārdi, svara
kategorija. Pieteikums pieejams Pielikumā Nr.1
Sacensību dienā augstskolu pārstāvjiem jāiesniedz pieteikuma oriģināls ar visu
augstskolas izvirzīto sacensību dalībnieku parakstiem par to, ka dalībnieki uzņemas
atbildību par savu veselības stāvokli. Sacensību dalībniekiem vai komandas pārstāvim
pirms sacensībām obligāti jāuzrāda sacensību galvenajam tiesnesim studenta apliecība.
Sacensību noteikumi
Sacensības ir individuālas ar komandas ieskaiti.
Komandā var pieteikt ne vairāk kā divdesmit dalībniekus. Sacensības notiek ar 24
kg un 32 kg svarbumbām klasiskajā divcīņā (grūšana + raušana). 32 kg svarbumbām tiek
piemērots koeficients 2.
Svara kategorijas – līdz 63 kg, 68 kg, 73 kg, 78 kg, 85 kg, 95 kg, +95 kg.
Vingrinājumu izpildes laiks – 10 min.
Sacensības notiek pēc Starptautiskās svarbumbu celšanas federācijas noteikumiem.
Tiesneši
Sacensību galvenais tiesnesis L.Cupriks (+371) 29422179. Sacensību galvenais
sekretārs E.Getmančuks (+371) 26249643
Iepazīties ar Latvijas Universiādes kopējo nolikumu un dalības maksām var mājas lapā:
www.studentusports.lv sadaļā Latvijas XXIX Universiāde!
www.studentusports.lv sadaļā Latvijas XXIX Universiāde!
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*Piesakoties Latvijas Universiādes sacensībām, dalībnieks, parakstot pieteikumu, apliecina, ka
ir sniedzis piekrišanu sacensību organizatoriem un LASS publiskot pasākuma rezultātus,
uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus.

