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1. Mērķis un uzdevumi. 

 Popularizēt svarcelšanas sportu Babītes novada iedzīvotāju vidū. 

 Aktivizēt iedzīvotāju un strādājošo piedalīšanos sporta pasākumos. 

 Dot iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku. 

 Veidot un nostiprināt sadarbību ar citu pašvaldību sporta entuziastiem.  

 Noskaidrot sacensību uzvarētājus. 

 

2. Laiks un vieta. 

Sacensības notiek 2020.gada 22.februārī Babītes sporta kompleksā Jūrmalas ielā 17, Piņķos, 

Babītes pagastā, Babītes novadā. Sacensību sākums plkst. 10.00.   

 

3. Dalībnieki. 

Sacensībās piedalās Babītes novada iedzīvotāji un uzaicinātie viesi no citiem novadiem, 

2008.gada dzimušie un vecāki. Dalībnieka vecumu grupu nosaka pēc dzimšanas gada. 

Dalībniekiem līdz 18 gadiem jābūt ārsta zīmei vai vecāku parakstītai atļaujai piedalīties 

sacensībās. Dalībnieki, vecāki par 18 gadiem, paši atbild par savu veselības stāvoklī, parakstoties 

starta protokolā. Dalībniekam jābūt maiņas sporta apaviem.  

 

4. Pieteikšanās. 

Pieteikšanās sacensību vietā līdz plkst. 9:50.  

Sīkāka informācija pa tel. – 26893976 – Viesturs Gargurnis. 

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto 

fotogrāfiju, videomateriālu izmantošanai un atspoguļošanai (minot dalībnieka vārdu, uzvārdu, 

vecumu) Babītes novada pašvaldības informācijas kanālos: interneta vietnē www.babite.lv, 

sociālā tīkla www.facebook.com/Babitesnovads profilā, www.youtube.com un pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Babītes Ziņas”. Datu pārzinis: Babītes novada pašvaldība. 

Personas dati tiks apstrādāti šī pasākuma publicitātes nodrošināšanai. 

 

5. Sacensību norise. 

Katram dalībniekam atļauts viens piegājiens. Rezultātu vērtēšana pēc viena piegājiena izpildīto 

reižu skaitā. Vienādu rezultātu gadījumā augstāka vieta dalībniekam ar mazāku personīgo svaru. 

Strīdīgos jautājumos lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis. 

   

 Programma: 

 

Vecuma 
grupas 

Dzimšanas 
gads 

 sievietēm vīriešiem 

gadi stieņa svars 
1. 2008 - 2005 12 - 15 12,5 kg. 15 kg. 

2. 2004 - 2002 16 - 18 20 kg. 35 kg. 

3. 2001 - 1971 19 - 49. 20 kg. 50 kg. 

4. 1970 - 1951 50 - 69 20 kg. 40 kg. 

5. 1950 - 1941 70 -79 15 kg. 25 kg. 

6. 1940 un 

vecāki 

80 gadi + 10 kg. 15 kg. 

http://www.babite.lv/
http://www.facebook.com/Babitesnovads
http://www.youtube.com/


6. Sacensību vadība. 

Sacensības organizē un vada Babītes novada pašvaldības Babītes sporta komplekss. 

  

7. Apbalvošana. 

1.- 3. vietu ieguvējus katra vecuma grupā apbalvo ar medaļām. 

  

8. Izdevumi. 

Izdevumi, kas saistīti ar sacensību organizēšanu un norisi sedz Babītes novada pašvaldības 

Babītes sporta komplekss. 
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