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 APSTIPRINU 

Latvijas Ielu Vingrošanas Federācijas  

valdes loceklis un viceprezidents Aleksandrs Ivaško 

2021.gada 01. oktobris 

     

2021. GADA”STREETLIFTING 2021” sacensības ielu vingrošanā 

 

NOLIKUMS 

Rīgā 

 

Apstiprināts 2021. gada 01. oktobrī          

 

1. Nolikums nosaka Latvijas Ielu Vingrošanas Federācijas sacensības – “Streetlifting 2021” spēka 

sacensības (turpmāk – sacensības) norisi. 

 

2. Sacensību mērķis un uzdevumi: 

 

2.1. mērķis – veicināt ielu vingrošanas popularitāti un attīstību Latvijā; 

2.2. uzdevumi: 

2.2.1. popularizēt veselīgu dzīvesveidu; 

2.2.2. pavadīt brīvo laiku ģimeniskā, aktīvā un veselīgā sporta pasākumā; 

2.2.3. noskaidrot labākos un spēcīgākos ielu vingrotājus reģionos;  

 

3. Sacensību norises laiks un vieta: 

 

3.1. sacensību norises laiks: 

2021.gada 31. oktobris no plkst.11:00 līdz 17:00 

3.2. norises vieta: 

“Gemstone Studio SIA”, Ogrē, Druvas Iela 10. 

 

4. Sacensības organizē: “Latvijas Ielu Vingrošanas Federācija” 

 

5. Pieteikšanās sacensībām: 

 

5.1. Pieteikšanās dalībai sacensībās var notikt šādā formā: 

Individuālu pieteikumu jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 23. oktobrim. 

Iesnieguma elektroniska forma pieejama šeit jaunā sporta sistēmā: 

https://streetworkout.io/lv/tournament-register/1496/streetlifting-2021 

Kā piereģistrēties: https://www.youtube.com/watch?v=GNndiZCkeDw 

 

Statikas Freestyle Cīņas pieteikšanās: 

 

Līdz 17.10. savā Instagram kontā publicē 45 sekunžu garu, neapgraizītu video, kurā parādi 

savu stiprāko statikas kombināciju, izmantojot pievilkšanās stieni, līdztekas, paraletes vai 

zemi! Video jāatzīmē ar mirkļbirkām #streetliftinglatvia #streetliftingstaticbattles, kā arī 

jāatzīmē @livf un @streetlifting.lv 

 

Pēc 17.10 būs atvērta reģistrācija priekš Freestyle disciplinas dalībniekiem jaunā sporta 

sistēmā: 

https://streetworkout.io/lv/tournament-register/1496/streetlifting-2021 

https://streetworkout.io/lv/tournament-register/1496/streetlifting-2021
https://www.youtube.com/watch?v=GNndiZCkeDw
https://streetworkout.io/lv/tournament-register/1496/streetlifting-2021
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5.2. Sacensību dienā sacensību norises vietā pieteikšanās sacensībās netiek pieļauta. Gadījumā, 

ja kāds no sportistiem (sacensību dalībniekiem) pēc Nolikuma 6.1.punktā minētā termiņa 

vēlas atteikties no dalības sacensībās, tā pārstāvošajai organizācijai ir jāiesniedz oficiāls 

rakstisks iesniegums brīvā formā, norādot šādas atteikšanās iemeslu. Ja šāds iemesls ir radies 

sacensību dienā, izmaiņas dalībā ir obligāti saskaņojamas ar sacensību galveno tiesnesi, kā 

arī tiek fiksētas sacensību protokolā rakstiski. Gadījumā, ja kāds no dalībniekiem atsakās no 

dalības sacensībās pēc Nolikuma 6.1.punktā minētā termiņa, akreditācijas maksa netiek 

atmaksāta; 

 

 

6. Sacensību disciplīnas un laiki: 

 

 

10:00 – 10:30 Dalībnieku reģistrācija visās disciplīnās  

 

6.1. “Streetlifting” sacensības vīriešiem (11:00 – 14:00): 

 

6.1.1. Jauniešiem no 14 līdz 17 gadiem (ieskaitot) 

6.1.2. Pieaugušajiem no 18 gadiem ar svaru kategorijās līdz 80kg (neieskaitot) un 80kg+. 

 

 

6.2.  Pievilkšanas ar papildus svaru vīriešiem (14:00 – 15:00): 

 

7.2.1. Jauniešiem no 14 līdz 17 gadiem (ieskaitot) 

Pievilkšanās ar svaru +24kg 

 

7.2.2. Pieaugušajiem no 18 gadiem ar svaru kategorijās līdz 80kg (neieskaitot) un 80kg+. 

Pievilkšanās ar svaru +32kg 

 

6.3. Statikas Freestyle Cīņas (15:00 – 15:30) 

Absolūta kategorija vīriešiem 

 

6.4. Spēka un izturības sacensības “Pieccīņa” vīriešiem (15:45 – 16:30): 

Absolūta kategorija vīriešiem 

 

 

 

6.5. Reģistrācijas un sacensību sākums nemainīgs. Dalībnieku 18+ vecuma grupā (Steetlifting 

Vīriešu un Jauniešu kategorijas) svēršanās notiks reģistrācijas laikā. Sacensību disciplīnu laiki var 

mainīties (tikt pārcelti uz vēlāku laiku) atkarībā no dalībnieku skaita un citiem faktoriem. 

Apbalvošanas ceremonija paredzēta plkst.16:30. 

 

7. Drošības noteikumi sacensību laikā: 

 

7.1. Sacensību dienā, reģistrējoties sacensībām, katrs dalībnieks parakstās par to, ka apņemas 

ievērot sacensību noteikumus, kurus sacensību galvenais tiesnesis izklāstīs pirms sacensību sākuma. 

Ja ir jebkādas aizdomas par veselības problēmām, tad sacensību dalībniekiem tas jāziņo tiesnešiem 

un sacensību norises vietā esošajam ārstam.  

7.2. Sacensību laikā aizliegts : 
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7.2.1. veidot situācijas, kurās varētu rasties konflikts; 

7.2.2. atstāt aiz sevis atkritumus; 

7.2.3. smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, toksiskās vai citas apreibinošas vielas; 

7.2.4. traucēt tiesnešu darbu, bez tiesnešu atļaujas sarunāties ar tiesnešiem; 

7.2.5. pārkāpt Ceļu satiksmes noteikumus un sabiedriskās kārtības normas; 

7.2.6. bojāt sacensību norises vietā esošo inventāru. 

 

8. Diskvalifikācija: 

 

8.1. sacensību dalībnieki pēc sacensību organizatoru lēmuma var tikt diskvalificēti par 

nepakļaušanos tiesnešu prasībām vai šajā Nolikumā noteikto noteikumu neievērošanu. 

8.2. Dalībnieki/organizācijas, kuri/as būs nokavējuši/as kādu no Nolikuma 6., kā arī 7.punktā 

minētajiem termiņiem, netiek pielaisti/as pie sacensībām un/vai tiek automātiski diskvalificētas bez 

izņēmumiem. 

 

9. Apbalvošana. 

 

9.1. Spēka “Streetlifting” disciplīna, Spēka disciplīna “Pievilkšanas ar papildus svaru” 

vīriešiem, Spēka un izturības disciplīna “pieccīņa” vīriešiem, Katrā vecuma un/vai svaru 

kategorijā tiek apbalvoti 3 labākie sportisti ar medaļām un balvām. 

 

Katrā no kategorijām tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji ar medaļām, diplomiem un balvām. 

 

9.2. Apbalvošanas ceremonija paredzēta plkst.17:00. 

 

10. Sacensību koordinatori – Latvijas Ielu Vingrošanas Federācijas VicePrezidents Aleksandrs 

Ivaško (mob. +37127146693); Latvijas Ielu Vingrošanas Federācijas Prezidents Rolands Kikors 

(mob.+371 26322559). 

 

11. Sacensību galvenais tiesnesis – Maksims  Fainzilbergs (mob. +37127767649). 

 

Latvijas Ielu Vingrošanas Federācijas 

Viceprezidents un Valdes locēklis 

 

Aleksandrs Ivaško 

/personiskais paraksts/ 

 

 


