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LATVIJAS 5. STUDENTU ČEMPIONĀTĀ SVARCELŠANĀ
1. Laiks un vieta
 Sacensības notiek 27.decembrī 2015.g. Dobelē, Sporta centra telpās (Tērvetes 10,
Dobele)
 Iebraukšana 27.12.2015.
 Reģistrācija un svēršanās 27.decembrī plkst.: 8.00 -9.30
 Sacensību sākums 27.decembrī plkst. 10.00
 Izbraukšana 27.12.2015.
2. Mērķis un uzdevums
 Popularizēt svarcelšanu starp Latvijas augstskolām.
 Ieinteresēt sievietes un vīriešus, kuri trenējas veselības uzlabošanas nolūkā, sākt
regulāri piedalīties svarcelšanas sacensībās.
 Veselīga dzīves veida popularizēšana un tautas sporta attīstīšana Latvijā.
3. Sacensību vadība
 Turnīru organizē sporta klubs „Dobeles Atlēts”, LSF, Dobeles novada
Pašvaldība, Latvijas Augstskolu sporta savienība (LASS)
 Sacensību vadība- galvenais tiesnesis Eduards Andruškēvičs (mob. 29255146)
 Galvenais sekretārs: Raivo Čapas
4. Sacensību noteikumi
 Studentiem sacensības notiks 3 (trīs) svara kategorijās: līdz 69kg, līdz 85kg,
virs 85kg.
 Studentu sieviešu grupā uzvarētāja tiks noskaidrota pēc Sinklera tabulas
 Juridiskā persona (organizācija), vai fiziska persona, kura deleģējusi sportistu
uz sacensībām, uzņemas pilnīgu atbildību par startējošā sportista veselības
stāvokli sacensību laikā.(Saskaņā ar MK Nr. Nr. 195 no 2006.g. 14. marta
prasībām).
5. Sacensību dalībnieki
Latvijas 5. Studentu čempionāta ietvaros piedalās Latvijas augstskolu studenti, atbilstoši
LASS nolikumam.
6. Apbalvošana
 Katrā svara kategorijā trīs labākie studenti tiks apbalvoti ar diplomiem.
 Augstskolu kopvērtējumā 1.vieta saņem kausu.
7. Finansēšana
 Dalība sacensības ir saskaņā ar LASS XXVI Uiversiādes nolikumu.
 Sacensības ir bez maksas.

 Izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās (ceļa izdevumi, naktsmītnes,
ēdināšana) apmaksā komandējošā organizācija vai pats dalībnieks

8. Pieteikumi
 Iepriekšējie pieteikumi par piedalīšanos sacensībās iesniedzami sporta klubā
„Dobeles Atlēts” pa e-pastiem: eduards80@inbox.lv, leonids.cupriks@lspa.lv .
 Pieteikumi jānosūta līdz 20.12.2015.g.
 Pieteikumā obligāti jāieraksta studenta apliecības numuru, apliecība (vai tās
kopija) jāuzrāda svēršanās laikā vai jāuzrāda attiecīgā līmeņa 2015.gadā iegūts
diploms vai tā kopija ar personu apliecinošu dokumentu
 Sīkākas uzziņas par studentu sacensību norisi var saņemt, rakstot LSPA
smagatlētikas, boksa un cīņas katedras vadītājam, profesoram Leonīdam
Čuprikam pa e-pastu leonids.cupriks@lspa.lv

