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LATVIJAS VIRVES VILKŠANAS VĒSTURE
Virves vilkšanas sports Latvijā jau sen bijis populārs Padomju Savienībā sacensības tika rīkotas 

dažādos sporta pasākumos, kolhozu spartakiādēs, zvejnieku svētkos, kā arī dažādu arodbiedrību 
spartakiādēs, bet tad nebija zināmi starptautiskie noteikumi. Pirmo reizi Latvijā par to, ka virves 
vilkšanā ir vienoti noteikumi uzzināja 1989. gadā: to, ka komandā ir 8 cilvēki, ka ir svaru kategorijas. 
Pilnībā ar starptautiskās federācijas noteikumiem mūsu valstī iespēja iepazīties rādās tikai 1991. gadā.

1991. gads
• Jūlija mēnesī Talsos notiek pirmais Latvijas čempionāts virves vilkšanā, kurā piedalās trīs 

komandas. Par pirmajiem Latvijas čempioniem kļūst Ventspils SRAU komanda.
• 23. augustā Latvijā ierodas četri Zviedrijas virves vilkšanas federācijas pārstāvji – Carl Erik 

Hagström, Carlerik Malm, Lars-Åke Berggren, Tony Staf, kuri iepazīstināja ar Starptautiskajiem 
virves vilkšanas noteikumiem un nepieciešamo inventāru. Piedaloties toreizējai Latvijas sporta 
komitejas darbiniecei Lilitai Mūkinai un Svaru bumbu celšanas federācijas prezidentam Uldim 
Kundziņam, tiek organizēta tikšanās ar Ventspils zvejnieku kooperatīva “Sarkanā bāka” sporta 
metodiķi Ainaru Zablovski un galveno inženieri Arni Sūngaili.

1992. gads
• Latviešu valodā tiek pārtulkoti starptautiskie Virves vilkšanas noteikumi.
• 4.jūlijā Ventspilī notiek Latvijas otrais čempionāts saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem. 

Tajā piedalās divas Zviedrijas komandas un trīs komandas no Latvijas. Tiesneši bija no 
Zviedrijas un no Latvijas.

1993. gads
• 30. jūlijā Ventspilī notiek 3. Latvijas čempionāts virves vilkšanā, kurā piedalās četras komandas.
• 7. augustā Ventspils komanda pirmoreiz Visbijā, Zviedrijā piedalās starptautiskās sacensībās.
• 14. augustā tiek nodibināta Latvijas Virves vilkšanas federācija. Pirms tam tiek izveidota darba 

grupa, sadarbojoties Policijas sporta kluba, Zemessardzes sporta, Nacionālās Aizsardzības 
akadēmijas un Ventspils virves vilkšanas komandas aktīvistiem. Par LVVF viceprezidentu 
ievēl - Ainaru Zablovski, ģenerālsekretāri - Lilitu Mūkinu, bet par pirmo LVVF prezidentu — 
Daini Turlo.

• 26. novembrī tiek reģistrēts Latvijā pirmais virves vilkšanas klubs - Ventspils “Velkonis”.

1994. gads
• 14. aprīlī LVVF tiek atzīta Latvijas sporta federāciju Padomē.
• 23. aprīlī Latvijas Virves vilkšanas federācijas pārstāvji — Ainars Zablovskis un Lilita Mūkina 

piedalās Starptautiskās virves vilkšanas federācijas kongresā Upsalā, kur Latvijas federācija 
tiek uzņemta par TWIF biedri.

• 23. jūlijā Latvijas čempionātā piedalās 17 komandas dažādās svaru klasēs, tai skaitā viena 
komanda no Zviedrijas un arī divas sieviešu komandas.

• no 8. līdz 11.septembrim Upsalā, Zviedrijā notiek Pasaules čempionāts virves vilkšanā, kur 
Ventspils “Velkonis“ klubu sacensībās izcīna 9.-12.vietu, bet nacionālo izlašu sacensībās 680 kg 
svaru klasē Latvijas komanda Ventspils “Velkonis” ierindojas 9.vietā.



1995. gads
• 11. februārī Lielupes tenisa hallē notiek pirmais Latvijas ziemas čempionāts virves vilkšanā, 

kurā piedalās 10 komandas no Ventspils, Bauskas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un 
vairākām Latvijas militārajām struktūrām.

• 12. augustā Latvijas čempionātā virves vilkšanā Ventspilī dažādās svaru klasēs piedalās 12 
komandas. 

• No 21. līdz 24. septembra Eiropas čempionātā virves vilkšanā Getxo, Spānijā Ventspils klubs 
“Velkonis” 680kg svaru klasē gan klubu, gan Valstu Nacionālo izlašu sacensībās izcīna 7. vietu.

1996. gads
• 1. martā LVVF pārvēlēšanu sapulcē par LVVF prezidentu kļūst Juris Eihmanis.
• 9. jūnijā Ventspils “Velkonis” pirmo reizi piedalās oficiālā starptautiskā turnīrā Vācijā un 

izcīna 6. vietu svaru klasē līdz 680 kg.
• jūlijā pirmo reizi sporta biedrības “Vārpa” lauku sporta spēlēs iekļauta virves vilkšana. Šajās sa-

censībās piedalās 9 komandas; pirmo reizi notiek tiesnešu izvērtēšana, kuru veic Carleriks Malms. 
• 24.augustā Latvijas čempionātā dažādās svaru klasēs piedalās 9 komandas. 
• 19. līdz 22. septembrī Pasaules čempionātā virves vilkšanā Slaghārenā, Nīderlandē Nacionālo 

izlašu sacensībās Latvijas komandai (Ventspils “Velkonis”) 7.vieta 720 kg svaru klasē, pār-
spējot savus “skolotājus” zviedrus.

• Izveidojas virves vilkšanas komanda Ozolniekos.

1997. gads
• no 25. līdz 28. septembrim Eiropas čempionāts notiek Džersijā, Lielbritānijā, kurā piedalās arī 

Ventspils “Velkonis”. Nacionālo izlašu sacensībās izcīnīta 6. vieta.
• Latvijas čempionāta sacensības pirmo reizi notiek vairākās kārtās. 
• Vairākas komandas no Latvijas piedalās Hanzas spēlēs Tartu, kur notiek Igaunijas komandu 

apmācība.
• Notiek aktivitātes sadarbības veidošanai ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju.

1998. gads
• Pasaules čempionātā, kas notiek no 4. līdz 8. septembrim Minesotas štatā, Ročesterā, ASV 

Ventspils virves vilkšanas klubs “Velkonis” izcīna 1.vietu 720kg klubu sacensībās, bet valsts 
izlašu sacensībās – 5. vietu. Pasaules čempionu zelta medaļas izcīna: Juris JUDKO, Ainars 
ZABLOVSKIS, Ainars ANDERSONS, Aivars ŠNEPSTS, Gatis KASPARSONS, Kārlis 
KOHS, Māris BOŽE, Jānis KAMINSKIS, Aivars DUKATS un Arnis MĀMUĻNIEKS.

• Latvijas tiesneši Dzintars POLNA un Aivars BRĀKMANIS nokārto TWIF tiesnešu eksāmenus 
un iegūst starptautisko tiesnešu kategoriju.

• Ozolnieku komanda reģistrējas kā virves vilkšanas klubs “OZOLI”.
• Sāk veidoties jauna komanda Jelgavas rajona Līvbērzes pagastā.

1999. gads
• Eiropas čempionātā virves vilkšanā Slaghārenā, Nīderlandē piedalās virves vilkšanas kluba 

“Velkonis” komanda un izcīna trīs 4. vietas.
• “Ventspils kausa” sacensībās piedalās komanda no Vācijas.
• 19. oktobrī par LVVF prezidentu ievēl Raimondu Graubi.
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2000. gads
• Pirmo reizi Ventspils klubs “Velkonis” piedalās Pasaules čempionātā virves vilkšanā telpās, 

kas notiek Slaghārenā, Nīderlandē un iegūst 6. vietu Nacionālo izlašu sacensībās. 
• Pasaules čempionātā Blekpūlē, Lielbritānijā piedalās divu klubu komandas no Latvijas — 

“Velkonis” un “Ozoli”. Klubu sacensībās abas komandas 720 kg svaru klasē ierindojās no 
5. līdz 8. vietai, Nacionālo izlašu sacensībās 5. vieta 720kg un 10. vieta 680 kg svaru klasēs. 
Guntars ŠĒNFELDS nokārto TWIF tiesneša eksāmenu.

• Pirmo reizi Eiropas jaunatnes sacensībās (GENSB) Nīderlandē piedalās 30 jaunieši no 
Latvijas. Vislabākos panākumus gūst komanda no Saldus. Dalība šajās sacensībās kalpo kā 
stimuls jaunatnes treneru semināram, kas notiek 27. oktobrī Saldū, kurā piedalījās vairāk nekā 
70 dalībnieki.

• Federācijā ir divpadsmit juridiskie biedri.

2001. gads
• 16. jūnijā Jelgavas rajona Ozolniekos notiek starptautisks turnīrs virves vilkšanā, kurā piedalās 

komandas no Šveices, Vācijas, Zviedrijas un Latvijas.
• Eiropas jaunatnes turnīrā Šveicē piedalās Saldus jauniešu komanda.
• Eiropas čempionātā virves vilkšanā Bučvīlā, Šveicē, piedalās trīs Latvijas valsts izlases 

komandas 640 kg, 680 kg un 720 kg svaru klasēs. Komandas komplektētas no trīs klubu 
“Velkoņa”, “Ozolu” un Līvbērzes sportistiem.

2002. gads
• Ar LVVF atbalstu 2002. gada 17. martā nodibina Lietuvas virves vilkšanas federāciju.
• Starptautiskā turnīrā Gēteborgā, Zviedrijā  “Velkonis” izcīna 2. vietu.
• Eiropas jaunatnes turnīrā (GENSB) Beļģijā, Saldus komanda izcīna sudraba medaļas.
• Pasaules čempionātā Pretorijā, Dienvidāfrikā Latvijas komandas izcīna četras zelta medaļas:
• Saldus jauniešu komanda spīdoši startē un izcīna  Pasaules čempionu titulus 560 kg svara klasē 

jauniešiem gan Nacionālo izlašu, gan TWIF klubu sacensībās U-18 grupā. Tie ir augstākie 
sasniegumi Latvijas virves vilkšanas vēsturē. Komandā startēja: Krists EZERIŅŠ, Toms FILI-
PENKO, Aleksejs BONDARIKS, Mārtiņš VAITKEVIČS, Dmitrijs NIČIPORS, Jānis SILIŅŠ, 
Juris ŠULCS, Mārtiņš LAGZDIŅŠ un Raitis ŠILBERGS – komandas treneris Raivo TUKA.

• Arī virves vilkšanas kluba “Velkonis” komanda arī triumfē divreiz. Par Pasaules čempioniem 
klubu sacensībās svaru klasē līdz 680 kg kļūst Vadims DRAPEZA, Kārlis KOHS, Ainars ANDER-
SONS, Māris BOŽE, Ainars ZABLOVSKIS, Gatis KASPARSONS, Jānis ĀLĪTIS, Aino GOŠS, 
Edgars PURIŅŠ, un Aivars DUKĀTS, bet klasē līdz 720 kg par Pasaules čempioniem klubu 
sacensībās kļūst Uģis ČAVARS, Jānis KAMINSKIS, Kārlis KOHS, Ainars ANDERSONS, 
Māris BOŽE, Ainars ZABLOVSKIS, Gatis KASPARSONS, Jānis ĀLĪTIS, Edgars PURIŅŠ un 
Aivars DUKĀTS. Valstu izlašu sacensībās Latvijai 4. vieta 720 kg svaru klasē.

2003. gads
• Eiropas jaunatnes turnīrā (GENSB) Vācijā, Saldus komanda izcīna bronzas medaļas.
• 2003. gada 3. maijā Ročesterā, Minesotas štatā, ASV ar Latvijas atbalstu Lietuva uzņemta TWIF.
• Starptautiskā turnīrā virves vilkšanā Retie, Beļģijā, “Velkonis” izcīna 2. vietu.
• 9. augustā Ventspilī “Velkoņa” 10 gadu jubilejas turnīrā “Ventspils Naftas kauss 2003” pieda-

lās komandas no septiņām valstīm: Šveices, Nīderlandes, Zviedrijas, Beļģijas, Lietuvas, Balt-
krievijas un Latvijas, kā arī Latvijā pirmo reizi ieradies TWIF prezidents Co KORENA kungs.
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• Latvijas virves vilkšanas federācijai 14. augustā aprit desmit gadi.
• Eiropas čempionātā Assenē, Nīderlandē, “Velkonis” pirmo reizi izcīna Eiropas čempionu titulu 

klubu sacensībās 720 kg svaru klasē. Zelta medaļas saņem: Uģis ČAVARS, Jānis KAMINSKIS, 
Kārlis KOHS, Ainars ANDERSONS, Ainars ZABLOVSKIS, Mareks STEBULIS, Jānis 
ĀLĪTIS, Māris BOŽE, Aino GOŠS, Vadims DRAPEZA un Aivars DUKĀTS.

2004. gads
• Latvijas čempionāta sacensībās virves vilkšanā piedalās pārstāvji no Ukrainas, kuri pirmo 

sacensību pieredzi iegūst Kalvenē.
• Starptautiskā turnīrā virves vilkšanā Muidenē, Nīderlandē kluba “Velkonis” komanda izcīna 

otro vietu.
• Saldus jauniešu komanda piedalās starptautiskā turnīrā virves vilkšanā Zviedrijā, kur pieaugušo 

konkurencē iegūst 5. vietu. 
• Pasaules čempionātā virves vilkšanā Ročesterā, Minesotas štatā, ASV virves vilkšanas kluba 

“Velkonis” komanda 720kg svaru klasē klubu sacensībās izcīna sudraba medaļas.
• GENSB jaunatnes sacensībās Kenteberijā, Lielbritānijā, piedalās jauniešu komandas no 

Saldus, Līvbērzes un Jēkabpils. Saldus jaunsargi iegūst bronzas medaļas.

2005. gads
• Starptautiskā turnīrā Mosnangā, Šveicē “Velkonis” izcīna 2. vietu.
• Latvijas čempionāta sacensības virves vilkšanā izvēršas par nelielu starptautisku turnīru, kurā 

piedalās komandas no Ukrainas, Lietuvas, Zviedrijas.
• Starptautiskā turnīrā Borkalo, Nīderlandē “Velkonis” izcīna 2. vietu.
• Pirmo reizi notikušajā Pasaules čempionātā jauniešiem un junioriem Cento, Itālijā, piedalās 

divas Latvijas komandas. U-23 kategorijā Saldus juniori izcīna ceturto vietu. Viņi veiksmīgi 
startē arī Eiropas čempionāta klubu sacensībās 640 kg svaru klasē. TWIF atklātajās klubu 
sacensībās nebijis panākums - 720kg svaru klasē zelts “Velkonim”, sudrabs “Ozoliem”. 
Eiropas čempionu zelta medaļas saņem: Uģis ČAVARS, Jānis KAMINSKIS, Kārlis KOHS, 
Ainars ANDERSONS, Ainars ZABLOVSKIS, Aino GOŠS, Māris BOŽE, Jurģis RASA, 
Edgars PURIŅŠ, Aivars DUKATS, Andris VALTERS, bet sudraba medaļas saņem: Aleksandrs 
ŠALĀJEVS, Māris KUNKULBERGS, Aleksandrs BEĻIKOVS, Aleksandrs VERŠAKOVS, 
Egīls GŪTMANIS, Andris SARĢELIS, Mārtiņš ZITĀNS, Jevgēnijs KOVTUNS, Valdis 
KAKTIŅŠ, Laimonis VANAGS un komandas treneris Edgars LUDZĪTIS.

2006. gads
• Par 2006. gada Latvijas čempionu individuālajā virves vilkšanā kļuvis virves vilkšanas kluba 

“Ozoli” “enkurs” Egīls Gūtmanis.
• 2006. gada 16. Latvijas atklātais čempionāts virves vilkšanā noslēdzies ar sekojošiem rezul- 

tātiem: 720 kg svara klasē 1. vietā virves vilkšanas klubs “Velkonis”, 2. vietā virves vilkšanas 
klubs “Ozoli”, 3. vietā virves vilkšanas klubs Kuršenai (Lietuva); 560 kg svaru klasē jau-
niešiem 1.vietā “Kuršenai”, 2. vietā sporta klubs “Saldus”, 3. vietā “Mustangs” Jēkabpils. 
Sacensību sezonas laikā notika sacensības 640 kg svara klasē - 1.vietā sporta klubs “Saldus”, 
2. vietā “Kuršenai”, bet jauniešiem 520 kg svara klasē jauniešiem 1. vietā “Saldus” un 2. vietā 
“Mustangs”. Vairāki Latvijas klubu sportisti šajā gadā palielinājuši savu Pasaules un Latvijas 
čempionu medaļu bagāžu.
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• GENSB jaunatnes sacensībās Hutvillā, ŠVEICĒ, piedalījās trīs jauniešu komandas – “Saldus” 
(9.vieta), “Rudbārži” (13. vieta) un Jēkabpils “Mustangs” (17. vieta) 48 komandu konkurencē. 
Visi jaunieši komandās bija jaunsargi.

• 2006. gada Pasaules čempionāta TWIF atklātajās klubu sacensībās, kas notiks Assenē, 
Nīderlandē - 720kg svaru klasē zelta medaļas virves vilkšanas kluba “Velkonis” sportistiem 
Uģim ČAVARAM, Jānim KAMINSKIM, Kārlim KOHAM, Aleksandram ŠALAJEVAM, 
Ainaram ZABLOVSKIM, Aino GOŠAM, Mārim BOŽEM, Jurģim RASAM, Edgaram 
PURIŅAM, Aivaram DUKĀTAM, bet ceturtā vieta šajā svaru klasē klubam “Ozoli”, piektā/
sestā vieta U-23 kategorijā 600 kg svaru klasē “Saldus” junioru komandai. Izlašu komandu 
sacensībās ceturtās vietas vīriešiem 720 kg un junioriem U-23 600 kg svara klasēs. 

2007. gads
• Par 2007. gada Latvijas čempionu individuālajā virves vilkšanā kļuvis virves vilkšanas kluba 

“Velkonis” spēlējošais treneris Ainars Zablovskis
• 2007. gada 17. Latvijas atklātais čempionāts virves vilkšanā noslēdzies ar sekojošiem rezul-

tātiem: 720 kg svara klasē 1. vietā virves vilkšanas klubs “Velkonis-1”, 2. vietā virves vilkša-
nas klubs “Ozoli”, 3. vietā virves vilkšanas klubs  “Velkonis-2”; 640 kg svaru klasē 1. vietā  
“Velkonis”, 2. vietā  “Saldus”, 3. vietā  “Sigulda”, 560 kg svaru klasē jauniešiem 1.vietā 
“Saldus”, 2. vietā sporta klubs “Rudbārži”, 3. vietā ”Mustangs” Jēkabpils. 

• GENSB jaunatnes sacensībās Retio, Beļģijā, piedalījās trīs jauniešu komandas – “Saldus”  
(5. vieta), Jēkabpils “Mustangs” (21. vieta) “Rudbārži” (29. vieta) un 49 komandu konkurencē. 
Visi jaunieši komandās bija jaunsargi.

• 2007. gada Pasaules čempionāta TWIF atklātajās klubu sacensībās, kas notiks Mineheadā 
- 720kg svaru klasē sudraba medaļa virves vilkšanas kluba “Velkonis” sportistiem Uģim 
ČAVARAM, Jānim KAMINSKIM, Aleksandram ŠALAJEVAM, Ainaram ZABLOVSKIM, 
Aino GOŠAM, Mārim BOŽEM, Jurģim RASAM, Edgaram PURIŅAM, Aivaram 
DUKĀTAM, bet piektā vieta 680 kg svaru klasē klubam “Ozoli”, bronzas medaļas 560 kg 
svaru klasē jauniešiem klubu komandām 3. vietā “Saldus”. Komandu pārstāvēja Matīss 
GIDRĒVICS, Jānis AITOVS, Klāvs LEMKENS, Maksims KAPITANS, Mārtiņš ČAMPA, 
Rihards BRIEDIS, Kristaps PETERLEVICS, Edgars BRIEDIS, Kaspars CIRCENIS, treneris 
Raivo Tuka, Juris ŠULCS

• Izlašu komandu sacensībās vīriešiem 720 kg 5. vieta; 680 kg 11.vieta, 640 kg10. vieta, 560 kg 
jauniešiem 5.vieta.

• Virves vilkšanas klubs  “Velkonis” piedalījies starptautiskos turnīros Ukrainā , Īrijas federācijas 
40. gadadienas turnīrā un turnīrā Šveicē.

• Atrasti 1928. gadā Latvijā izdoti noteikumi virves vilkšanā.

2008. gads
• Latvijas virves vilkšanas federācijai un virves vilkšanas klubam  “Velkonis” 15. gadu jubileja. 

16. augustā Ventspilī notiek starptautisks turnīrs, kurā piedalās – Latvijas, Lietuvas, Ukrainas, 
Beļģijas, Vācijas komandas.

• Virves vilkšanas klubu  “Velkonis” un  “Saldus” piedalījās starptautiskā turnīrā Retie, Beļģijā. 
Pirmo reizi Latvijas pārstāvis Dzintars POLNA iekļauts TWIF tehniskajā komisijā.

• Pasaules čempionāts notiek Zviedrijā, Stenungsundā. Sudraba medaļas - 2. vietu Pasaules klubu 
čempionātā izcīna virves vilkšanas kluba Ozoli – komanda Andris SARĢELIS, Valdis KAKTIŅŠ, 
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Māris KUNKULBERGS, MĀRTIŅŠ ZITĀNS, Aleksandrs VERŠKOVS, Egīls GŪTMANIS, 
Raitis KRIEVS, Normunds SERGEJEVS, Edgars LUDZĪTIS (treneris), Laimonis VANAGS 
(2. treneris).

• Latvijas izlase iegūst 4. vietu Pasaules čempionātā un izcīna ceļazīmes uz Pasaules Spēlēm svaru 
klasē līdz 680kg. Komandas sastāvā: Egīls Gūtmanis  “Ozoli”, Andris SARĢELIS ”Ozoli”, 
Mārtiņš ZITĀNS  “Ozoli”, Jurģis RASA “Velkonis”, Ainars ZABLOVSKIS “Velkonis”, 
Aleksandrs MIHAILOVS “Velkonis”, Edgars PURIŅŠ “Velkonis”, Aleksandrs ŠALAJEVS 
“Velkonis”, Aino GOŠŠ “Velkonis”, Jānis ŠĶEPERIS “Velkonis”, treneris - Aivars DUKĀTS 
“Velkonis” .

• Bronzas medaļas 560 kg svara klasē jauniešiem – virves vilkšanas klubam “Saldus” — Matīss 
GIDRĒVICS, Jānis AITOVS, Klāvs LEMKENS, Maksims KAPITANS, Mārtiņš ČAMPA, 
Edgars BRIEDIS, Kaspars CIRCENIS, Jānis FJODOROVS, Kaspars BOGDĀNOVS, treneri 
Raivo TUKA, Juris ŠULCS.

• GENSB jaunatnes sacensībās Reilingenā, Vācijā, piedalījās trīs jauniešu komandas – “Saldus” 
(6. vieta), Jēkabpils “Mustangs” (21. vieta) “Kurzeme” (32. vieta) un 49 komandu konkurencē. 
Visi jaunieši komandās bija jaunsargi.

• TWIF tiesneši Dzintars POLNA, Aivars BRĀKMANIS atkārtoti nokārtoja TWIF kvalifikācijas 
eksāmenu – jauna TWIF tiesnese Žanete PAVLOVA.

2009. gads
• Latvijas izlases komanda pirmo reizi piedalījās Pasaules spēlēs neolimpiskajiem sporta 

veidiem Koashiung, Taivanā, 680 kg svaru klasē – Aino GOŠS, Jurģis RASA, Ainars 
ZABLOVSKIS, Aleksandrs MIHAILOVS, Aleksandrs ŠALAJEVS, Edgars PURIŅŠ, Māris 
BOŽE-– vilcēji no Ventspils virves vilkšanas klubs  “Velkonis”, Andris SARĢELIS, Mārtiņš 
ZITĀNS, Egīls GŪTMANIS – Jelgavas virves vilkšanas klubs “Ozoli”,” treneris - Aivars 
DUKATS Ventspils, bet virves vilkšanas klubs  “Velkonis” - komanda izcīnīja 5. vietu. 
Starptautiskās kvalifikācijas kategorijas tiesnesis Dzintars POLNA – piedalījās sacensību 
tiesāšanā.

• Eiropas čempionāts notika Nīderlandē, Assenē 720 kg svara klasē Latvijas izlases komanda 
ieguva 6. vietu.

2010. gads
• Pasaules čempionāts notika Pretorijā, Dienvidāfrikā. Klubu sacensībās piedalījās virves 

vilkšanas klubu  “Ozoli” dalīja 5.-6. vietu, bet  “Velkonis” 9.-10. vietu. Latvijas izlase jaunajā 
700 kg svara klasē ieguva 6. vietu. Komandā startēja: Aino GOŠS, Jurģis RASA, Ainars 
ZABLOVSKIS, Aleksandrs MIHAILOVS, Aleksandrs ŠALAJEVS, Māris BOŽE – vilcēji 
no Ventspils virves vilkšanas kluba  “Velkonis”, Andris SARĢELIS, Normunds Segējevs, 
Egīls GŪTMANIS – no Jelgavas virves vilkšanas kluba  “Ozoli”,” treneris - Aivars DUKATS. 
Starptautiskās kvalifikācijas tiesnesis Dzintars POLNA bija galvenā tiesneša palīgs, bet 
Aivars Brākmanis piedalījās sacensību tiesāšanā. Virves vilkšans kluba “Velkonis” komanda 
piedalījās starptautiskā turnīrā ŠVEICĒ . kuru organizēja virves vilkšanas klubs Monsnang 
jūnija, iegūstot 3. vietu. Par 2010. gada Latvijas čempionu individuālajā virves vilkšanā kļuvis 
virves vilkšanas kluba “Velkonis” sportists Aino Gošs 2010. gadā par Latvijas čempioniem 
virves vilkšanā 700 kg svara klasē 1. vietā virves vilkšanas klubs “Ozoli”: Egīls Gūtmanis, 
Normunds Sergējevs, Raitis Krievs, AleksandrsVerškovs, Māris Kunkulbergs, Andris Sarģelis, 
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Mārtiņš Zitāns, Valdis Kaktiņs, Oskars Oļševskis, treneris-Edgars Ludzītis. 640 kg svaru 
klasē 1. vietā virve vilkšanas klubs  “Velkonis”: Ainars Zablovskis, Māris Bože, Aleksandrs 
Mihailovs,  Jurģis Rasa, Aino Gošs, Sandis Pulmanis, Jānis Krauze treneris Aivars Dukats.

2011. gads
• Pasaules čempionāts jauniešiem Eiropas čempionāts pieaugušajiem notika Mineheadā 

Lielbritānijā. Jauniešu komanda, kuru pārstāvēja virves vilkšans kluba  “Velkonis” jaunieši 
ieguva 7. vietu, bet klubu sacensībās no 15 komandām dalīja 5. - 6. vietu. Komandā startēja: 
Reinis Priedoliņš, Nauris Zablovskis, Edijs Cinis, Mārtiņš Karlsons, Emīls Gošs, Dāvis Boass, 
Kristaps Reinfelds, Kārlis Bauers, Armands Oliņš

• Par pieckārtēju Latvijas čempionu individuālajā vilkšanā kļuva Ainars Zablovskis.
• Latvijas čempiona titulu jauniešiem 560 kg svara klasē ieguva virves vilkšanas kluba  

“Velkonis” komanda, kurā startēja : Reinis Priedoliņš, Nauris Zablovskis, Edijs Cinis, Mārtiņš 
Karlsons, Emīls Gošs, Dāvis Boass, Kristaps Reinfelds, Kārlis Bauers, Armands Oliņš, Gvido 
Egle

• Latvijas čempiona titulu vīriešiem 680 kg svara klasē ieguva virves vilkšnas kluba  “Ozoli” 
komanda, kurā startēja: Egīls Gūtmanis, Andris Sarģelis, Normunds Sergējevs, Viktors 
Prokopotenko, Māris Sirmis, Māris Kunkulbergs, Jānis Asmanis, Valdis Kaktiņš, Oskars 
Olševskis;

• Latvijas čempiona titulu vīriešiem 640 kg svara klasē ieguva virves vilkšnas kluba  “Velkonis 
” komanda, kurā startēja.: Reinis Priedoliņš, Jānis Krauze, Edgars Zablovskis, Raimonds 
Pulmanis, Aleksandrs Šalajevs, Aino Gošs, Ainars Zablovskis, Jurģis Rasa,

• Latvijas čempiona titulu vīriešiem 720 kg svara klasē ieguva virves vilkšnas kluba  “Ozoli” 
komanda, kurā startēja: Egīls Gūtmanis, Valdis Kaktiņš, Mārtiņš Zitāns, Normunds Sergējevs, 
Māris Kunkulbergs, Andris Sarģelis, Oskars Olševskis, Aleksandrs Verškovs, Raitis Krievs.

2012. gads
• Pasaules čempionāts klubu komandām notika Appenzell Šveicē. Piedalījās virves vilkšanas 

klubi “Velkonis” un  “Ozoli” . 700 kg svaru klasē  “Velkonim” 5 -8. vieta, bet  “Ozoliem” 17.-
20. vieta 38 komandu konkurencē.

• Pasaules čempionāts valstu izlases komandām notika turpat Appenzell Šveicē. Latvijas izlases 
komanda 700 kg svaru klasē ieguva 6. vietu un izcīnīja tiesības 2013. gadā piedalīties Pasaules 
spēlēs (World Games 2013 in Cali, Columbia) Komandā startēja Egīls Gūtmanis, Raitis Krievs, 
Andris Sarģelis, Valdis Kaktiņš, Ainars Zablovskis, Māris Bože, Jurģis Rasa, Raimonds 
Pulmanis, Mārtiņš Zitāns. 640 kg svaru klasē 10. vieta Sacensības tiesāja arī Latvijas TWIF 
tiesneši Aivars Brākmanis, Dzintars Polna, Žanete Pavlova.

• Par seškārtēju Latvijas čempionu individuālajā vilkšanā kļuva Ainars Zablovskis.
• 4.maijā, sadarbojoties ar Latvijas Neatkarīgo Televīziju un Rīgas pilsētas domi, notika Lielā 

virves vilkšana Rīgā uz Vanšu tilta, kurā piedalījās 560 dalībnieki. Galvenais tiesnesis šajā 
pasākumā bija Aivars Brākmanis. Virves garums 320m.

• 19.-20. maijā Ventspilī sadarbībā ar TWIF tika organizēts attīstības seminārs, kurā piedalījās 
42 dalībnieki no Krievijas, Polijas, Ungārijas, Serbijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas,  
kā arī TWIF prezidents Mr. Cathal McKeever (Īrija) un Anglijas izlases treneris Džons Webs.

• Latvijas Ziemas čempionāts telpās notika Ventspilī svaru klasēs U-23, 640 kg, 680 kg un 560 kg 
vīriešiem Latvijas čempioni 2012. gadā.
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• 640 kg svaru klasē virves vilkšanas klubs “Ozoli” – Egīls Gūtmanis, Andris Sarģelis, Jānis 
Ašmanis, Viktors Prokopotenko, Māris Kunkulbergs, Māris Sirmis, Mārtiņš Zitāns, Oskars 
Olševskis.

• 700 kg svaru klasē virves vilkšanas klubs “Ozoli”- Egīls Gūtmanis, Andris Sarģelis, Viktors 
Prokopotenko, Māris Kunkulbergs, Mārtiņš Zitāns, Oskars Olševskis, Valdis Kaktiņš, Raitis 
Krievs.

• 560 kg svaru klasē virves vilkšanas klubs “Velkonis”- Reinis Priedoliņš, Edgars Zablovskis, 
Rūdolfs Sakne, Raimonds Pulmanis, Ainars Zablovskis, Māris Bože, Jurģis Rasa, 

• U-23 – junioru klasē uzvarēja virves vilkšanas klubs “Velkonis” - Reinis Priedoliņš, Rūdolfs 
Sakne, Rihards Dombrovskis, Nauris Zablovskis, Armands Oliņš, Emils Gošs, Edgars 
Zablovskis, Kristaps Reinfelds.

• Jauniešu sacensības koncentrējās Latgales un Kurzemes novados.
• Iesniegts projekts un saņemts finansējums Eiropas sporta projektam “Let’s pull together” , 

ko realizēs 2013. un 2014. gadā, sadarbojoties Ungārijas, Polijas, Igaunijas, Lietuvas un 
Latvijas federācijām.

• Aivars Brākmanis bija Krievijas federācijas virves vilkšanas 1.čempionāta galvenais 
tiesnesis Sankt – Pēterburgā.

• Aivars Brākmanis un Aleksandrs Šalajevs novadīja teorētisko un praktisko semināru ties-
nešiem un sportistiem pirms Krievijas federācijas virves vilkšanas 1.čempionāta Sankt– 
Pēterburgā.

2013. gads
• Latvijas Virves vilkšanas federācijai un virves vilkšanas klubam “Velkonis” 20 gadi. Par 

godu notikumam 15. jūnijā Ventspilī notika starptautisks turnīrs, kurā piedalījās komandas no 
Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Itālijas, Šveices un Beļģijas.

• Pasaules spēlēs Kolumbijā – Kali Latvijas izlases komanda 700 kg svaru klasē ieguva 6.vietu 
komandā startēja Egīls Gūtmanis, Raitis Krievs, Andris Sarģelis, Valdis Kaktiņš, Ainars 
Zablovskis, Māris Bože, Jurģis Rasa, Aino Gošs, Mārtiņš Zitāns. Sacensības tiesāja arī Latvijas 
TWIF tiesneši Aivars Brākmanis, Dzintars Polna, kas bija šo sacensību galvenais tiesnesis.

• Eiropas čempionats un Pasaules čempionāts klubu komandām notika Nīderlandē - Assenē. 
Piedalījās virves vilkšanas klubs “Velkonis”. 700 kg svaru klasē “Velkonim” 3. vieta un 
bronzas medaļas, bet valstu izlašu sacensībās 4. vieta.

• Tiek realizēts Eiropas projekts “Let’s pull together” , kas sekmē virves vilkšanas attīstību, 
organizējot seminārus un sacensības - Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Ungārija un Polijā.

2014. gads
• 20 gadi kopš LVVF uzņemta starptautiskajā virves vilkšanas federācijā TWIF un kopš pirmo 

reizi startēja Latvijas izlase Pasaules čempionātā.
• Rīgā notiek Eiropas projekta “Let’s pull together” noslēguma konference. Projekts sekmīgi 

tiek pabeigts - ieguvums: jauni starptautiskie kontakti, jauna pieredze, izveidojas sadarbība ar 
Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju.

• Trešo gadu notika Lielās virves vilkšanas sacensības Rīgā daugavmalā.
• Izveidots metodiskais materiāls par virves vilkšanas sportu - rokasgrāmata “Let’s pull together!”.
• Saņemam TWIF atzinības balvu par ieguldījumu virves vilkšanas sporta attīstībā.
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• Pasaules čempionāta Madisonā - ASV Latvijas izlases startēja 700kg, 640 kg un U-23 -  
600 kg svara klasēs. Komandās bija sportisti no virves vilkšanas klubiem “Ozoli” , “Velkonis”, 
“Saldus”. Aivars Brākmanis bija Pasaules čempionātā galvenā tiesneša vietnieks.

• Notiek studentu sacensības, organizācijā piedalās arī LSPA studenti; viena Latvijas čempionāta 
kārta notiek Zvejnieku svētkos Rojas pludmalē.

2015. gads
• LVVF organizē divas Latvijas kausa sacensības telpās un Latvijas čempionātu telpās, kā 

arī Latvijas kausa izcīņu un Latvijas čempionāta 3 kārtas vasarā, jau tradicionāli Nacionālā 
aizsardzības akadēmija organizē “Rektora kausu”.

• LVVF sacensību sistēmā iesaistās Rīgas pašvaldības policijas komandas.
• Sporta klubā “Saldus” izveidojas vīriešu virves vilkšanas komanda, atgriežas daļa no 2002. gada 

Pasaules jauniešu čempioniem.
• Notiek Latvijas augstskolu čempionāts.
• Piedalījāmies ar virves vilkšanas stendu izstādē “Sveiks un vesels”.
• Lai popularizētu sporta veidu, Latvijas virves vilkšanas kausa un čempionāta sacensības tiek 

organizētas pilsētu svētku programmu ietvaros: Rīgā - Pārdaugavas svētki, Jelgavas pilsētas 
svētki, Zvejnieku svētki Rojā, Ventspilī - GETXO spēļu laikā, savukārt jau tradicionālā Lielā 
virves vilkšana arī iekļauta augustā notiekošajos Rīgas svētkos, jauniešu U-18 čempionātā 
piedalās 20 komandas un sacensībās pirmo reizi Latvijā tiek izmantotas 5 virves vienlaicīgi.

• Latvijas čempioni 720 un 680 kg svaru klasē kļuva virves vilkšanas kluba “Ozoli” komanda.
• Eiropas čempionātā Belfāstā, Ziemeļīrijā VVK “Ozoli” 720 kg svara klasē izcīna augsto 

ceturto vietu, VVK “Velkonis” 680 kg klasē izcīna no 9.-11.vietai Latvijas izlases 720 kg-  
5. vieta, 680 kg- 8.vieta, 640 kg - 9 vieta.

• Piedalās ar labam sekmēm visi trīs TWIF tiesneši - Žanete Pavlova, Aivars Brākmanis un 
Dzintars Polna.

2016. gads
• LVVF organizē divas sacensības telpās - Latvijas kausa izcīņu un Latvijas čempionātu telpās, 

kā arī Latvijas individuālo čempionātu, Latvijas čempionātu 3 kārtas vasarā un Latvijas kausa 
sacensības. Tradicionāli Nacionālā aizsardzības akadēmija organizē “Rektora kauss”, pirmo reizi 
notiek Pašvaldību policijas atklātais čempionāts, Latvijas kausa izcīņa jauniešiem Latgales un 
Kurzemes zonās, LVVF piedalās Eiropas sporta nedēļas pasākumos “Esi aktīva”, atbalstot aktīvu 
dzīves veidu. Gada sacensību kalendārā jauna svara kategorija 600 kg (4 vīrieši un 4 sievietes) – 
SK “Saldus” un VVK – “Ozoli”. Piedalāmies Tautas sporta pasākumu atbalstīšanā novados.

• LVVF sacensību sistēmā atgriežas Līvbērzes pagasta komanda.
• Sporta klubā “Saldus” izveidots trenažieri – spēka/izturības noteikšanai.
• Noorganizēts seminārs Nacionālo bruņoto spēku sporta instruktoriem; piedalījāmies ar pieredzi 

IZM seminārā par Eiropas projektu vadīšanu, bet 4. oktobrī Jūrmalā “Baltic Beach hotel” 35 
Eiropas valstu militāro sporta organizāciju pārstāvjiem prezentējām virves vilkšanas sportu. 

• Piedalījāmies ar virves vilkšanas aktivitātēm “Sporta nakts” pasākumos, Saldus pilsētas 160 
gadu jubilejas pasākumā “160 vingrojumi – Saldum 160”.

• Lai popularizētu sporta veidu, Latvijas virves vilkšanas kausa un čempionāta sacensības tiek 
organizētas pilsētu svētku programmu ietvaros: Rīgā - Pārdaugavas svētki, Ozolnieku novada 
svētki.
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• Latvijas čempioni 700 kg un 640 kg un 600 kg svaru klasē kļuva virves vilkšanas kluba 
“Velkonis” komanda.

• Pasaules čempionātā Zviedrijā, Malmo Latvijas izlases komandām - 600 kg ( 4+4) 6. vieta 
(SK “Saldus”), 700 kg - 8. vieta, 640 kg - 14 vieta, pirmo reizi startēja Latvijas sieviešu izlase 
540 kg svara klasē, ko pārstāvēja SK Saldus un VVK “Ozoli” sportistes , bet VVK “Ozoli” 
600 kg svara klasē (4 vīrieši un 4 sievietes) klubu komandām izcīna augsto ceturto vietu, VVK 
“Velkonis” 700 kg klasē izcīna 8. vietu.

• Piedalās sacensību tiesāšanā ar labam sekmēm visi trīs TWIF tiesneši - Žanete Pavlova, Aivars 
Brākmanis un Dzintars Polna.

2017. gads
• LVVF organizē - Latvijas kausa un Latvijas čempionātu telpās( 600 kg MIX, 600 kg ( 4+4), 

720 kg, 680 kg svara klasēs), kā arī Latvijas individuālo čempionātu , Latvijas čempionātu 3 
kārtas vasarā un Latvijas kausa sacensības ( 600 kg MIX, 600 kg ( 4+4), 720kg, 680 kg svara 
klasēs), Nacionālā aizsardzības akadēmija organizē “Rektora kauss”, Iekšlietu ministrijas 
čempionāts, Sacensības speciālās Olimpiādes mācību iestādēm, LVVF piedalās Eiropas sporta 
nedēļas pasākumos “Esi aktīvs”, atbalstot aktīvu dzīves veidu. Latvijas čempionāta sacensībās 
vis-vairāk  uzvaras kaldināja Sporta klubs “Saldus”.

• LVVF izveidojas divi jauni sporta klubi “Rīga” un “Līvbērze”, kas reģistrēti vienā dienā 
2017. gada 29. septembrī.

• Ar LSFP atbalstu izglītības projektiem noticis seminārs tiesnešu kvalifikācijas paaugstināšanā.
• Virves vilcējiem - seminārs par antidopinga problēmām. 
• Notika LVVF seminārs par tālāku attīstību.
• Lai popularizētu sporta veidu, Latvijas virves vilkšanas kausa un čempionāta sacensības tiek 

organizētas pilsētu svētku programmu ietvaros: Rīgā - Pārdaugavas svētki, Ozolnieku novada svētki.
• Eiropas čempionātā Lielbritānijā Southportā, Latvijas izlases komandām - 720 kg - 4.vieta  

680 kg - 11.vieta - 600 kg ( 4+4- nestartēja komanda), Atklātajās klubu sacensībās – 720 
kg “Velkonis” - 7 vieta, 600 MIX “Saldus” 5-6 vieta; “Ozoli” -12-13 vieta, 560 “Ozoli/ 
Gekonas” – sievietēm 560 kg – 7. vieta.

• Eiropas čempionātā piedalās sacensību tiesāšanā ar labam sekmēm piedalās divi TWIF tiesneši -  
Aivars Brākmanis un Dzintars Polna un divi pirmās kategorijas tiesneši – Artis Asbergs un 
sekretāre Raivita Tuka, kuri tika atzīmēti kā sekmīgi pretendenti, lai piedalītos TWIF tiesnešu 
eksāmenos.

2018. gads 
• Latvijas Virves vilkšanas federācijai un Virves vilkšanas klubam “Velkonis” 25 gadu jubileja, 

virves vilkšanas klubam “Ozoli” 20 gadu jubileja. Šīs gadskārtas abi klubi atzīmē, organizē-
jot Starptautiskus turnīrus. 2. jūnijā Ventspilī notika 25. gadu jubilejas turnīrs, kurā piedalījās 
komandas no Nīderlandes, Beļģijas, Zviedrijas, Krievijas, Lietuvas, Latvijas. Savukārt 16. 
un 17. novembrī virves vilkšanas kluba “Ozoli” Starptautiskajā turnīrā telpās, kas notika 
Jelgavā, piedalījās komandas no Nīderlandes, Polijas Lietuvas, Latvijas. Jāatzīmē, ka 
sacensības notika uz profesionālajiem virves vilkšanas celiņiem – kurus iegādājās  VVK 
“Ozoli”  un VVK “Velkonis”, kam līdzekļus celiņa iegādei jubilejā dāvāja Ventspils pilsētas 
Dome.
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• Latvijas simtgadei par godu Latvijas sporta muzeja sagatavotajā izdevumā “Latvijas sporta 
lepnums 100” ar vairākkārtējiem Pasaules čempionu tituliem Pasaules klubu sacensībās 
iekļauts virves vilkšanas klubs “Velkonis”.

• Latvijas klubi piedalās Pasaules čempionātos telpās, kas notika Ķīnā, Huzhoy, kurā virves 
vilkšanas klubu “Ozoli” un “Velkonis” apvienotā komanda ieguva bronzas medaļas 680 kg 
svara klasē. Izlašu komandas piedalījās 640 kg un 680 kg svara klasēs, sievietes piedalījās 500 
kg un 540 kg svara klasēs, kā arī 600 kg MIX svara klasē, kurā startē 4 sievietes un 4 vīrieši.

• Pasaules čempionāts āra apstākļos notika Dienvidāfrikā , Keiptaunā. Latviju pārstāvēja Virves 
vilkšanas klubs “Velkonis”. Klubu atklātajās sacensībās 720 kg svara klasē komanda izcīnīja 
5. vieta, bet Pasaules čempionātā izlasēm komanda ierindojās 7.vietā.

• LVVF organizē - Latvijas čempionātu telpās, Latvijas individuālo čempionātu , Latvijas 
čempionātu 3 kārtas vasarā un Latvijas kausa sacensības, Nacionālā aizsardzības akadēmija 
organizē “Rektora kauss”, Iekšlietu ministrijas čempionāts, Sacensības speciālās Olimpiādes 
mācību iestādēm, LVVF piedalās Eiropas sporta nedēļas pasākumos “Esi aktīvs” , atbalstot 
aktīvu dzīves veidu.

• LVVF sagatavojis bukletu “Virves Vilkšanas ABC”, atjaunota sadarbība ar Jaunsardzi.
• Ar LSFP izglītības projektu atbalstu noticis seminārs treneru, tiesnešu un sportistu klasifikācijas 

paaugstināšanai.
• Lai popularizētu sporta veidu, Latvijas virves vilkšanas kausa un čempionāta sacensības tiek 

organizētas pilsētu svētku programmu ietvaros: Rīgā - Pārdaugavas svētki, Līvbērzes novadā.
• Sadarbības projekta ietvaros ar KRIEVIJU notika divi semināri, 31.03 un 1.04 – Pēterburgā, 

bet 8. un 9. decembrī Penzā. Projektu atbalstīja TWIF tiesneši Žanete PAVLOVA, Aivars 
BRAKMANIS, kā arī virves vilcējs Aleksandrs ŠALAJEVS.

• Pasaules čempionātā sacensību tiesāšanā ar labam sekmēm piedalās Latvijas TWIF tiesneši - 
Žanete PAVLOVA , Dzintars POLNA un Aivars BRĀKMANIS.

• Pārvelēta LVVF valde. Par prezidentu ievelēts Krists EZERIŅŠ.

2019. gads
• Pasaules čempionāts āra apstākļos notika Īrijas pilsētā Castelbar. Latviju pārstāvēja Virves 

vilkšanas klubi “Velkonis” un “Ozoli”. Pasaules čempionāta Valsts izlašu sacensībās svara 
klasē līdz 720 kg Latvijas izlase ierindojās 5. vietā, svara klasē līdz 640 kg 10.vietā.

• LVVF organizēja — Latvijas čempionāta un Latvijas kausa sacensības telpās, kā arī Latvijas 
individuālo čempionātu, Latvijas čempionātu trīs kārtas vasarā 720 kg 350 kg un 580 kg svara 
klasēs, ka arī Latvijas kausa sacensības. Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija organizēja 
tradicionālās “Rektora kausa” sacensības. Tradicionālās sacensības Olimpiādes speciālās mā-
cību iestādēs. LVVF piedalās Eiropas sporta nedēļas pasākumos “Esi aktīvs”, un atbalstot 
aktīvu dzīves veidu, iesaistījās Latvijas pirmo “Pludmales spēļu” sacensībās.  

• LVVF izstrādājusīi stratēģisko plānu sporta veida attīstībai nākamajiem trīs gadiem.
• Notikušas sacensības Jauniešiem un  tautas sporta sacensības.
• Projekta ietvaros turpinājās sadarbība ar Krievijas virves vilkšanas federāciju divu semināru 

ietvaros 31.03 un 1.04 – Sanktpēterburga, bet 8. un 9. decembrī Penzā.  Projektu atbalstīja 
TWIF tiesneši Žanete PAVLOVA, Aivars BRAKMANIS, kā ari VVK Saldus virves vilcējs 
Aleksandrs ŠALAJEVS.

• Pasaules  čempionātā sacensību tiesāšanā piedalās ar labam sekmēm Latvijas TWIF tiesneši  — 
Dzintars POLNA un Aivars BRĀKMANIS.
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2020. gads
• Latvijas klubs “Ozoli” piedalās Pasaules čempionātos telpās, ka notika ĪRIJĀ Latterkenny un 

startēja 640 kg svara klasē vīriešiem un 600 kg. Latvija  nepiedalās Valstu izlašu sacensībās.
• Pasaules čempionāts āra apstākļos, kas 2020. gada bija plānots Bilbao, Spānijā, sakarā ar 

COVID 19 vīrusa pandēmiju pārcelts uz 2021. gadu.
• LVVF organizēja — Latvijas čempionāta un Latvijas kausa sacensības telpās notika svara 

klasēs  — 700 kg (1.v. VVK “Ozoli”, 580 kg MIX (1.v.VVK “Ozoli”), 480 kg, 350 kg vīriešiem 
(1.v. VVK “Ozoli”), 270 kg sievietēm (1.v. “Velkonis”).

• Sacensību sezona sakara ar vīrusa izplatību sakās mēnesi vēlāk kā plānots un 20. jūnijā Latvijas 
individuālo čempionātu uzvarēja 18 gadīgais jaunietis no VVK “Līvberze” Edgars Vītols. 
Latvijas kausa sacensības notika Lietuvā 4. jūlijā Dusetos, bet Latvijas čempionāts sakās tikai 
27. jūlijā un to pirmoreiz organizēja  Garkalnes novads. Latvijas čempionāts vasarā  notika 
trīs kārtās un notika svara klasēs 720 kg (1.v. VVK “Saldus/” Ozoli”, 430 kg svara klasē (1.v. 
VVK “Saldus”), 360 kg svara klasē (1.v. VVK “Velkonis”).

• LVVF sagatavojusi brošūru par sacensību organizēšanu virves vilkšanas sportā “Rokasgrāmata 
virves vilkšanā — 2020”,  

• Ar LSFP izglītības projektu atbalstu noticis seminārs treneru, tiesnešu un sportistu klasifikācijas 
paaugstināšanai.

• LVVF jauns biedrs – virves vilkšanas klubs “Novadnieki” no Saldus novada.
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VIRVES VILKŠANAS SACENSĪBU ORGANIZĒŠANA 

Sacensības virves vilkšanā

Latvijas Virves vilkšanas federācijas organizētās sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās 
Virves vilkšanas Federācijas (TWIF) apstiprinātiem noteikumiem

Latvijas Virves vilkšanas Federācijas sacensības virves vilkšanā notiek saskaņā ar apstiprinā-
to sacensību kalendāru un sacnesību nolikumu, ko apstiprinājusi federācijas valde. Organizējot sa-
censības valstīs, organizacijās, organizatori var veikt zināmas izmaiņas gan āra gan iekštelpu sacensību 
nosacījumos (mainīt svara klases, dalībnieku skaitu komandās, pretinieka izvelkamo attālumu u.c.), 
bet netiek mainīti sacensību pamatnoteikumi.

Lai sacensības noritētu veiksmīgi iesaistīti:
Organizatori/pašavaldības, tiesneši, sekretariāts, treneri, sportisti, medicīnas darbinieki, skatītāji.
Sacensības organizējot jāievēro elementārie drošības noteikumi.
Lai sacensības veiksmīgi noritētu, nepieciešams sekojošs personāls — sacensību galvenais 

tiesnesis, galvenais sekretārs, svēršanās tiesnesis, laukuma tiesneši, sekretāri – laika ņēmēji, tiesnesis, 
kas atbildīgs par komandu savlaicīgu pulcēšanos pirms mača.

Kas nepieciešams virves vilkšanas sacensībām?
Laukumam sacensībās, kas notiek ārā ir jābūt, līdzenam, dabīgam laukumam ar zālāju (smil-

tīm),lai nebūtu gružota vai akmeņaina augsne. Nepieciešamais laukums sacensībām, ja standarta 
virves garums ir 33 metri, ir nepieciešams vismaz 40 m garumā un 5 m platumā katrai virvei. Centra 
līnija tiek iezīmēta uz zemes ar lentas vai sasmalcināta krīta vai 2 karodziņu palīdzību. 

Virves marķējums zālājā

Virves marķējums un uzvarētāja noteikšana zālājā
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Iekštelpās zāles grīdas vai celiņa virsmas garumam jābūt 36 metri un platumam no 100 līdz 120 
centimetriem. (virves garums 33 m). Uz zemes viena (1) centra līnija un divas sānu līnijas četrus (4) 
metrus uz katru pusi no centra, marķējumu veido uz virsmas/grīdas. Ja telpa ir ierobežota, tad var 
vilkt pa diagonāli pāri zālei.

Virves marķējums telpās

Celiņa un virves marķējums, uzvarētjāja noteikšana telpās

Sacensību vietā jābūt iekārtotai vieta sekretariātam ar galdu un krēsliem, kas atrodas pretim 
virves vilkšanas laukuma centra līnijai. Sacensībās telpās un ārā (vēlams sekretariātam uzsliet telti) 
nepieciešams: dators ar sacensību protokoliem elektroniskā formā un sagatavotiem sacensību pro-
tokoliem papīra formā, svari, zīmogs sportista zīmogošanai, informācijas vietai, kur izvietot sacensī-
bu protokolus un dienas kārtību, sekretariātā — sportistu svēršanās dokumentiem, hronometriem, 
mikrofonam informatoram.

• Norādītas vietas komandas atpūtai
• Norādīts iesildīšanās laukums ar virvi vilkšanai
• Norādīta komandu zīmogošanas vieta Zināma vieta medicīnas personālam
• Zināmas ģērbtuves, dušas, tualetes
• Pieejamiem dezinfekcijas līdzekļiem

 
Sacensību Galvenais tiesnesis

• Atbild par Sacensību noteikumu un nolikuma prasību ievērošanu, pieņem gala lēmumus visos  
 ar sacensību norisi un organizēšanu saistītajos jautājumos
• Komplektē savlaicīgi tiesnešus sacensību norises nodrošināšanai; norīko atbildīgos tiesnešus  
 svēršanas procedūrai
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• Pēc svēršanas pārbauda svēršanās protokolu atbilstību svara kategorijām, pārbauda komandu  
 sākuma sastāvus
• Nodrošina komandu izlozi svaru kategorijās
• Nosaka sacensību kartību - svaru kategoriju kartību sacensībās 
• Sadarbojas ar sacensību galveno sekretāru.
• Izskata disciplināras jautājumus, ja tādi rodas.
• Norīko tiesnešus laukuma sagatavošanai sacensībām
• Pārbauda virvju (atzīmes, garumu) un laukuma gatavību sacensībām
• Instruē tiesnešus, sekretārus un komandu pārstāvjus pirms sacensībām.
• Nozīmē tiesnešu darba grafiku (iezīmē protokolā) 

Svēršanās tiesnesis 
• Atbild par svēršanās un zīmogošanas procedūras organizēšanu
• Sadarbojas ar pārējiem iesaistītajiem tiesnešiem – galveno tiesnesi, sekretāru

Ir atbildīgs:
• Lai būtu pārbaudīti svari
• Lai būtu zīmogi un tinte zīmogošanai
• Lai būtu tiesneša palīgi zīmogošanai un svēršanai
• Lai būtu tiesnesis, kas pārbauda zābaku atbilstību noteikumiem
• Nodrošina komandu svēršanas procesu, uzaicinot komandas uz svēršanos, neradot drūzmēšanos 
• Nodrošina licenču pārbaudi un komandu katra dalībnieku parakstu par savu veselības stāvokli
• Veic pārbaudi, lai svēršanās sarakstam būtu komandu trenera paraksts
• Informē galveno tiesnesi par zīmogošanas procesu 
• Lai svēršanās dokumentācija sacensību laika atrodas sekretariātā 
• Pieņem lēmumus par zābaku atbilstību, konsultējoties ar sacensību galveno tiesnesi
• Par svēršanās un zīmogošanas laika ievērošanu

Atbildīgais tiesnesis par komandu “izvešanu” laukumā 
• Nodrošina, lai komandas laicīgi būtu Pulcēšanās vietā un tiesneši varētu izvest komandas uz  
 atbilstošo maču, atbilstoši sacensību protokolam
• Sadarbojas ar galveno tiesnesi, lai sacensības nekavētos 
• Koordinē komandu ierašanos uz pusfināla un fināla sacensībām 

Tiesnesis laukumā 
• Nodrošina operatīvu sacensību norisi, sacensību Nolikuma un TWIF noteikumu ievērošana  
 sacensību laikā
• Virves sagatavošanu vilkšanas zonā pirms komandas ierodas laukumā
• Par sacensību laika grafika ievērošanu

Viņam ir tiesības :
• Piešķirt komandām atpūtas periodu 
• Piešķirt komandu “Nevilkt”
• Diskvalificēt komandu, ja komanda neievēro ētikas noteikumus, nesportisku rīcību utt.
• Piešķir piezīmes komandām par pārkāpumiem un pielietot rokas un balss signālus šo piezīmju  
 indikācijā.
• Tiesneša norādījumiem jābūt skaidriem un īsiem. Tiesneša lēmums ir galīgs
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Galvenais sekretārs
• Sekretārs sadarbojas ar sacensību galveno tiesnesi, atbildīgo federācijas amatpersonu
• Kontrolē laika ņēmēju un sekretāru darbu
• Pārliecinās par rezultātu ierakstu pareizību un salīdzina ar tiesnešu pierakstiem
• Veic vietu komandu noteikšanu, atbilstoši sacensību noteikumiem — noteikums punkts Nr.35
• Sagatavo rezultātus apbalvošanas procedūrai
• Pārliecinās vai nepieciešamais skaits sacensību protokolu izdrukāts un izsniegts komandām  
 un tiesnešiem
• Sekretariāta darbā svarīga savstarpēja kontrole un salīdzināšana (datora un “rokas” ierakstu  
 salīdzināšana)
• Pēc sacensībām rezultātus nodot federācijas amatpersonai nosūtīšanai klubiem un federācijas  
 mājas lapai

Laika ņēmējs/sekretārs 
• Ir pakļauts galvenajam sekretāram, sadarbojas ar visiem tiesnešiem
• Jāzina visi nepieciešamie TWIF noteikumi savu pienākumu veikšanai
• Pēc svēršanas atbildīgajam tiesnesi palīdz pārbaudīt svēršanās lapas
• Izlozes laikā ievada komandas datorprogrammā un kontrolei protokolā 
• Aizpilda sacensību protokolus (ar datoru un roku)
• Fiksē protokolos vilkšanu laiku un piezīmes
• Fiksē maču rezultātus
• Fiksē “atpūtas” laiku gadījumos, kad nepieciešams
• Kvalifikācijas sacensību beigās pārbauda komandu iegūtos punktus, sarindo komandas pēc  
 iegūto punktu skaitu, atbilstoši TWIF noteikumiem vienādā punktu skaita gadījumos.

 Tiesneši un sekretāri sacensību laikā valkā uniformu (TWIF vai LVVF) 

Tiesnesim darbam nepieciešams 
• Svilpe, žetons lozēšanai
• Rakstāmpiederumi, trīs krāsu līmlenta (piemēram - sarkans + zaļš + balts) 
 šķēres, piezīmju papīrs
• TWIF Virves vilkšanas noteikumi, sacensību Nolikums

Sekretāram darbam nepieciešams
• Rakstāmpiederumi (pildspalvas, zīmuļi, līmpapīrs), plastikāta vāciņi, rokas tāfele-paliktnis,  
 hronometrs
• Sacensību nolikumi 
• TWIF noteikumi
• Sacensību protokoli (tabulas)
• Svēršanās lapas
• Sacensību dokumentācija – protokoli, čempionātu kopvērtējumu tabulas

Sekretārs visu sacensību laiku “sadarbojas“ ar tiesnesi laukumā. Gan vilkšanas laikā, gan pēc vilk-
šanas — uztur acu kontaktu, salīdzina rezultātus, piezīmes. Tiesnesim pēc mača pienākums salidzināt 
rezultātu ar sekretāru un ierakstīt rezultātu protokolā (rezultātu un piezīmju skaitu). Skretārs fiksē 
nepieciešamos atpūtas intervālus (līdz 6 min) un informē tiesnesi. Sekretariāts kopā ar sacensību 
Galveno tiesnesi nosaka komandu vietas priekšsacīkstēs. 
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Sacensību Galvenais tiesnesis un sekretārs ir atbildīgi par rezultātu pareizīibu un čempionātu kop- 
vērtējumu. Skretariāts operatīvi nodrošina nepieciešamo informāciju apbalvošanas ceremonijām. 

Svēršanās procedūrai nepieciešamas
Sportistu svēršanai nepieciešama piemērota vieta svēršanai. Vietai jābūt norobežotai..

Nepieciešamais inventārs
• Svari individuālai svēršanai
• Galds sekretariātam, krēsli
• Zīmogs – daudzfunkcionāls, zīmoga spilvens ar tinti
• Dators, printeris, kalkulators
• Piezīmju papīrs

Dokumentācija
• Sacensību protokoli, sacensību programma, nolikums
• Komandu pieteikumi ar sportistu svaru 

Svēršanās rezultāts
• Noteikts katra sportista individuālais svars un ierakstīts komandas kopējā pieteikumā, komandas  
 sportisti sadalīti startam svara kategorijās
• Pēc svēršanas notiek izloze (Katrai komandai izlozē vietu sacensību protokolā)
• Sagatavots sacensību protolols rezultatu fiksēšanai
• Komandas pieteikums - svara aprēķināšanai (6. pielikums)
• Sacensību saraksts, kādā secībā komandas sacenšas (7. pielikums)

Sacensību laukuma sagatvošana
Laukumu sagatavo līdz sacenību sākumam. To veic galvanā tiesneša norīkoti tiesneši un organi-

zatori.
Sacensībām, kas notiek āra apstākļos, laukuma minimālie izmēri ir 40 m x 5 m (šāds attālums ne-

pieciešams, lai tiesnesim būtu labi pārskatāms viss laukums)
Sacensībām telpās celiņs izmēri 36m x 1,20m

 Nepieciešamais inventārs laukuma sagatavošanai
• Mērlente laukuma un virves mērīšanai
• Centra atzīmes uz zemes (Krīts iezīmei, vai speciāli izgatavota iezīme, “Piloni”, karodziņi
• Trīs krāsu izolācijas lenta virves marķējumam, virves marķējumam ārā jābūt 3 dažādās krāsās 
 telpās pietiek ar divu dažādu krāsu marķējumu

Komandu izvietojums sacensībām
Sacensību organizators norāda vietas komandām, kur tās uzturas visu sacensību laiku. Tās atrodas 

maksimāli tuvu starta vietai. Izvietojuma platībai jabūt pietiekami lielai, lai izvietotos visi komandas 
dalībnieki. Tā var būt aprīkota ar soliem un var tikt iedalīta telts katrai komandai.

Informācijas dēlis 
• Novietots pietiekami tuvu komandu izvietojumam
• Uz tā izvietota informācija par sacensību kārtību un sacensību protokoli
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• Tiesneši protokolos uz informācijas dēļa pēc katra mača fiksē rezultātu un piezīmes
• Tiesnesis, kas kontrolē dalībnieku došanos laukumā, arī izmanto šos sacensību protokolus  
 salidzināsanai un kontrolei

Apbalvošana
• Rezultātus nodrošina tiesnešu kolēģija
• Par apbalvojumu iegādi (balvas, kausi, medaļas, diplomi) atbild organizatori atbilstoši  
 sacensību nolikumam 

Virves vilkšanas sacensību organizēšana mācību iestādēs
Virves vikšana ir sports, kur katrs komandas dalībnieks spēj dod ieguldījumu kopmandas kopējā 

darbā. Lai gūtu panākumus, visai komandai ir jāstrādā sinhroni, veicinot sadarbību, ievērojot koman-
das disciplīnu. Jauktās komandas (meitenes un zēni kopā vienā komandā) padara šo sportu ideāli 
piemērotu mācību iestāžu sporta dienām.

 Rekomendējamie vilkšanas attālumi uz virves (izmatojams arī Tautas klases sacensībās)

Standarta virves vikšanas sacensībās mērķis ir izvilkt pretinieku komandu 4 metrus. Lai gan šis 
attālums ir piemērots gandrīz visām vecuma grupām, šo attālumu var samazināt, atkarībā no vecuma 
un sagatavotības. 

Ieteicamie attālumi ir šādi:

• līdz 8 (gadiem) – distance – 2 metri
• 8-9 (gadi) –   distance – 2 metri
• 9-10 (gadi) –   distance – 3 metri
• 10-11 (gadi) –   distance – 3 metri
• 11-12 (gadi) –   distance – 3 metri
• 12-13 (gadi) –   distance – 3 metri
• 13-15 (gadi) –   distance – 4 metri
• 16-18 (gadi) –   distance – 4 metri

Zēni un meitenes var sacensties kopā vienā komandā. Komandas var tikt dalītas dažāda vecuma 
grupās, lai sacenstos savā starpā viena vecuma skolēni.

“Sports visiem” sacensību organizēšana virves vilkšanā.

Var izmantot vienkāršotus sacensību Noteikumus. Komandām jābūt vienlīdzīgām. Var noteikt 
jebkuru dalībnieku skaitu, vidējo svaru, vienādu skaitu sievietes, vīriešus utt. Var būt īsāks virves 
vilkšanas attālums. Komandas var būt sieviešu, vīriešu, jauktas. Komandā var iesaistīties arī bērni 
kopā ar pieaugušajiem, bet tad dalībnieki jābrīdina, lai kontrolē bērnu drošību un nepārpūlēšanos.

Sacensības var organizet zālāju laukumos, smiltīs, sporta zālēs (nav ieteicams sacensības organizēt 
uz asfalta un vietās, kur laukums nav pārbaudīts).
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Īpašas sacensības lielam dalībnieku skaitam

Latvijas Virves vilkšanas federācijai ir pieredze (2012, 2013, 2014.gads), organizējot “Lielo Virves 
Vilkšanas sacensību” Daugavas krastmalā Rīgā. Šāda veida sacensībām būtu jānotiek sporta veida 
speciālistu, instruktoru uzraudzībā.

Vispārīgie drošības noteikumi virves vilkšanas sportā
1. Virves vilkšanas laukumam ārā (zālājā), jābūt līdzenam, tīram no dažādiem sadzīves atkritumiem, 
gruvešiem, vaļējiem akmeņiem, u.t.t., un kur neatrodas jebkādiem citi šķēršļi.

2. Virves vilkšana telpās - sporta zāles grīdai vai gumijas celiņam ir jābūt brīvam — bez jebkādiem 
šķēršļiem, grīdu/gumijas celiņam jābūt sausam, lai pilnīgi novērstu slīdēšanu.

3. Lai nodrošinātu ka virve piemērota vilkšanai, vizuāli jāveic virves pārbaude. 

4. Virves vilkšanas drošības noteikumu būtība
 4.1. aizliegts virvi stingri apvīt/sasaistīt ap ķermeni, roku (ām) vai kāju(ām) — virvi jātur  

        ar rokām – plaukstas vērstas uz augšu;
 4.2. jāuzmanās, lai virve nerada jūtamu apdegumu/svilināšanu uz roku plaukstām 
               ja virve rada jūtamu apdegumu/svilināšanu ķermeņa sānos – vilcējam jāļaujas kustībai uz  
              priekšu.
 4.3. pirms sākt vilkšanu dalībniekiem atbilstoši jāsagatavojas: jānoņem rokas pulksteņus un  
        rokas rotaslietas
 4.4. Sadalot/veidojot komandas, nepieciešams ievērot, lai grupas ir aptuveni vienāda svara un  
        ar vienādu dalībnieku skaitu (“Sports visiem”).

5. Komandām nav atļauts strauji atlaist virvi vai apzināti izraisīt pretinieka komandas apgāšanos — 
kritienu.

6. Lai novērstu skatītāju piekļūšanu pārāk tuvu vilkšanas zonai, virves vilkšanas sacensību vietai 
jābūt norobežotai ar piemērotām barjerām/ norobežojošām lentām; jānodrošina, lai skatītāji tiktu 
atbilstoši izvietoti un netraucētu sacensību norisi un nav iespiesti šaurās vietās.

7. Sacensību vietā jābūt medicīnas darbiniekam.

8. Gados vecākiem cilvēkiem, ja viņi piedalās virves vilkšanas sacensības, jābūt uzmanīgiem, ja 
viņi nav pietiekami fiziski sagatavoti.

9. Visiem sacensību dalībniekiem ievērot valstī pastāvošos personīgās higiēnas un speciālos 
drošības noteikumus.
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STARPTAUTISKIE VIRVES VILKŠANAS  
 

SACENSĪBU NOTEIKUMI 
 

VIRVES VILKŠANAS SPORTĀ.

Starptautiskās Virves vilkšanas federācijas (turpmāk tekstā TWIF) biedru organizācijās virves 
vilkšanas sacensības notiek saskaņā ar TWIF noteikumiem. Sportisti ir amatieri, kas ievēro visus šos 
noteikumus.

2. KATEGORIJAS.

Starptautiskās sacensības virves vilkšanā atzītas šādās kategorijās:

a. zālājā un telpās; sievietēm un vīriešiem; pieaugušajiem, junioriem (U-23), jauniešiem; Mix 
4+4 (4 vīrieši un 4 sievietes) ;

b.  TWIF organizē Pasaules un Eiropas čempionātus sievietēm un vīriešiem, ka arī katru gadu 
organizē Pasaules čempionātus jauniešu un U-23 kategorijā,. 

3. SVARU KLASES

Starptautiskās sacensības notiek sekojošās svaru klasēs:

Saīsinajumi: Pasaules (W) ( P), , Telpās (I)(T), Zālājā (O)(Z); Eiropas (E) - angļu un latviešu valoda

• visvieglākais svars līdz 480 kg jaunietēm;  (I;O;W)  (T;Z;)P
• pusvieglais svars līdz 500 kg U-23 sievietes;  (I;O;W)  (T;Z;)P
• vieglais svars līdz 500 kg sievietēm;   (I;O;W)  (T;Z:)P
• pusvieglais svars līdz 520 kg sievietēm;   (O;)E   (Z;) E
• smagais svars līdz 540 kg sievietēm;   (I;O.)W.  (T;Z;)P
• smagais svars līdz 560 kg sievietēm;   (O;W)E.  (Z;S) E
• vieglais svars līdz 560 kg jauniešiem;   (I;O)W   (T;Z;)P
• vieglais svars līdz 560 kg vīriešiem;   (I;)W;(O)W;E  ( T;P) ( Z)P;E
• vieglais vidējais svars līdz 600 kg U-23 vīriešiem; (I;O;)P   (T;Z;) P
• vieglais vidējais svars līdz 600 kg vīrieši    (I)P   (T;)P
• vidējais svars līdz 640 kg vīriešiem;   (I;O;)P;E.  (T;Z;)P;E
• pussmagais svars līdz 680 kg vīriešiem;   (I;)P;(O)P;E  (T;)P; (Z;) P;E
• smagais svars līdz 720 kg vīriešiem;   (O;) E
• supersmagais svars bez svara ierobežojuma vīriešiem.
• Mix (4+4) līdz580 kg       (I.O)W.E.  (T;Z) P;E
• Mix (4+4) lidz 520 kg jaunieši     (I.O.)W  (T;Z) P;
• Mix (4+4) lidz 560 kg (U-23)     (I.;O) W  (T;Z) P

Piezīme: Svara klases var tik mainītas 4 gadu ciklā. 
Piezīme: 720 kg svara klase programmā iekļauta līdz 2021. gadam.
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4. SVĒRŠANĀS UN ZĪMOGOŠANA (Pasaules un Eiropas čempionātos)

1. Visi sportisti saņem akreditācijas kartes, par kurām pirms sacensībām ir veikta priekšapmaksa.

2. Visiem potenciāliem vilcējiem svēršanas notiek iepriekš noteiktos svēršanās laikos. 3. Akreditāci-
ju “lejupielādē“ iekļauti visi valsts sportisti. Tā pieejama vienīgi sacensību “kontrolierim” un katras 
valsts apstiprinātajam pārstāvim.

4. Sportisti sveras uz individuālajiem svariem. Svaru skaitu svēršanās vietā nosaka TWIF un sa-
censību organizētāji. Katrs sportists tikai vienu reizi var svērties uz oficiālajiem svariem. 

5. Pēc sportistu svēršanās svars tiek ierakstīts Excel failu tabulās, kā arī ar roku ierakstīts kopējā 
tabulā, kā arī lejuplādēts kā faila dublikāts. 

6. Sportistam tiek izdots sertificētais viņa vai viņas svars (individuālās svēršanās protokola iz-
raksts). Informāciju viņš vai viņa nodod komandas trenerim. 

7. PIETEIKUMS KLUBU SACENSĪBĀM 

Konkrētā kluba trenerim, kurš piedalās TWIF klubu sacensībās, sportistu “SVĒRŠANĀS PRO-
TOKOLS” jāiesniedz kontrolei noteiktajā laikā. Sarakstā jābūt sportista vārdam un uzvārdam, 
akreditācijas numuram un katra vilcēja svaram. Komandas svaram kopsummā jāatbilst konkrētajai 
svaru klasei. Sarakstā iekļauti - astoņi vilcēji, treneris un viņa palīgs.

7.1.Treneris var mainīt jebkuru vai visus vilcējus pirms zīmogošanas, nepārsniedzot  maksimā-
lo svaru attiecīgajā svara kategorijā. Trenerim par izmaiņām jāinformē kontrolieri 30 minūtes pirms 
zīmogošanas sākuma.

8. NACIONĀLO KOMANDU SVĒRŠANĀS.

Nacionālās izlases treneris komandā var izvēlēties jebkuru vilcēju, kurš ir nosvērts un iekļauts 
konkrētās valsts “ lejuplādētajā “ Excel tabulas sarakstā.

8.1. Treneris var mainīt jebkuru vai visus vilcējus pirms zīmogošanas, nepārsniedzot  mak-
simālo svaru attiecīgajā svara kategorijā. Trenerim par izmaiņām jāinformē tiesneši 30 minūtes pirms 
zīmogošanas sākuma.

9. Saskaņā ar sacensību programmu, nacionālās komandas treneris iesniedz noteiktajā laikā kon-
trolieriem pilnīgu svēršanās protokolu.

10. Komandu izlozei sacensībām izvēlētajā svaru klasē iekļauj tikai pēc svara un akreditācijas 
karšu numuru pārbaudes, salīdzinot to ar Excel tabulā uzrādītajiem datiem.

11. Uz vietas laukumā noteiktās vietās visu sacensību laiku maiņas kontrolē ar skeneriem/bar koda 
lasītājiem. Komandu svars tiek pārbaudīts visu sacensību laiku.
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5. VECUMA IEROBEŽOJUMI 

5.1. JAUNIEŠU KATEGORIJA (JUNIOR CATEGORY). Jauniešu kategorijā atļauts startēt 
virves vilcējam, kurš sacensību gadā sasniedz četrpadsmit (14) gadu vecumu. Sportists var startēt šajā 
kategorijā līdz tā gada beigām, kurā viņš sasniedz astiņpadsmit (18) gadu vecumu.

5.2. JUNIORU KATEGORIJA (U-23). Junioru kategorijā atļauts startēt virves vilcējam, kurš 
sacensību gadā sasniedz astoņpadsmit (18) gadu vecumu. Sportists var startēt šajā kategorijā līdz tā 
gada beigām, kurā viņš sasniedz divdesmit divu (22) gadu vecumu. Sieviešu klasēs virves vilcēja var 
piedalīties, ja sacensību gadā viņa sasniedz sešpadsmit (16) gadu vecumu un līdz tā gada beigām, 
kurā viņa sasniedz divdesmit divu ( 22) gadu vecumu.

5.3. PIEAUGUŠO KATEGORIJAS (SENIOR). Vīriešu klasēs virves vilcējs var piedalīties, ja 
sacensību gadā viņš sasniedz astoņpadsmit (18) gadu vecumu. Sieviešu kategorijās sievietes var sākt 
piedalīties sacensībās, ja sacensību gadā viņa sasniedz sespadsmit (16) gadu vecumu.

6. KOMANDAS SASTĀVS UN MAIŅAS

6.1. VILCĒJU SKAITS KOMANDĀ. Sacensības sākot, komandā jābūt astoņiem (8) vilcējiem. 
Sacensības sākas, kad abas komandas ir vilkšanas pozīcijā tiešā tiesneša uzraudzībā. 

6.2. NACIONĀLĀS IZLASES KOMANDU DALĪBNIEKI. Nacionālās izlases dalībnieki ir 
tās valsts pilsoņi, kuru tie pārstāv. Pilsonības apliecināšanas dokumenti ir konkrētajā valstī apsti-
prināti dokumenti — valsts identifikācijas karte vai pase. Komandas sastāvā ietilpst vilcēji, treneris 
un komandas pārstāvis.

6.3. NOSACĪJUMI VILCĒJU MAIŅAI. 

• Sacensību laikā svaru kategorijā komanda var nomainīt vienu vilcēju. Pēc notikušas maiņas  
 vairāk maiņas nav atļautas. 
• Sportistu maiņa parasti tiek izmantota taktisku apsvērumu dēļ vai traumas gadījumā. 
• Sportista maiņa atļaujama pēc svēršanās bet ne ātrāk kā pēc pirmā mača pirmās vilkšanas. 
• Nomainītajam vilcējam sacensībās attiecīgajā svara klasē vairāk nav atļauts piedalīties. 
• Maiņai jābūt reģistrētai svēršanās un sacensību protokolos.

6.4. MAIŅAS PROCEDŪRA. Abiem sportistiem, kas mainās, jābūt ģērbtiem pilnā formā 
(krekls, šorti, getras zābaki un josta). Pirms maiņas abi vilcēji ierodas ar akreditācijas kartēm pie 
atbildīgā tiesneša par maiņām, kurš abus sportistus pārbauda, pirms galvenais tiesnesis dod atļauju 
veikt maiņu.

6.4.1 Akreditācijas kartes un arī individuālo svēršanās sertifikātu, lieto sportistu identitātes un 
to svaru pārbaudei, skenējot vai tās pārbaudot sistēmā. 

Vilcējam, kurš mainās, jābūt vienāda vai mazāka svara, kā vilcējs, kuru nomaina. Uz maiņas rēķina 
nedrīkst palielināties komandas kopējais svars.
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Tūlīt pēc maiņas galvenais tiesnesis vai oficiāli nozīmētā persona atceļ nomainītā vilcēja zīmogu, 
tādejādi identificējot maiņu. Galvenais tiesnesis izdara atzīmes svēršanās protokolos (izsvītrojot vai 
pievienojot) maiņā iesaistītos sportistus.

6.5. MINIMĀLAIS VILCĒJU SKAITS. Sacensību laikā vienā svara klasē atļauta tikai viena 
maiņa. Ja sacensību laikā vēl kāds sportists gūst traumu, tad komandai atļauts vilkt septiņu vilcēju 
sastāvā. Komandai, kurā ir mazāk nekā 7 vilcēji, nav atļauts turpināt sacensības.

7. TRENERI. Komandu sacensību laikā vada treneris. Katrai komandai ir arī viens trenera palīgs, 
kurš rūpējas par komandu pirms un pēc katras vilkšanas. Trenera palīgam nav atļauts sazināties ar 
komandu vai treneri vilkšanas laikā. Vilkšanas laikā trenera palīgam jāieņem vieta, kuru norāda sa-
censību tiesājošais tiesnesis.

8. SPORTA INVENTĀRS

8.1. SPORTA APĢĒRBS

8.1.1. VIRVES VILCĒJA TĒRPS. Piemērotākais sporta apģērbs virves vilkšanā ir šorti, 
sporta krekls ar garām rokām, getras un vilkšanas zābaki ( 4.pielikums), aizsargveste. Sporta forma 
visai komandai ir vienāda.

8.1.2. KOMANDAS TRENERA UN VIŅA PALĪGA APĢĒRBS. Abiem komandas treneriem 
jābūt tādas pašas krāsas sporta apģērbam vai treniņtērpam kā komandai.

8.1.3. GALVASSEGAS. Vilcējiem un treneriem ir atļauts lietot šādas galvassegas: cepuri, 
“nadziņu” vai sviedru lenti. Galvas segām jābūt tādās pašās krāsās, kādas ir sporta formai, un tām 
jābūt vienādām visai komandai.

Izņēmumi: Atļauts lietot galvassegas ar reliģisku vai kultūras nozīmi, bet par to izlemj 
tiesnešu kolēģija katrā atsevišķā gadījumā.

8.1.4. AIZSARGTĒRPS. 
• Ar tiesneša apstiprinajumu ādas aizsargāšanai, zem sporta krekla atļauts vilkt aizsargapģērbu. 

Virs krekla sportists var lietot ādas vai austa materiāla jostu, lai tā aizsargatu viņa muguru 
vilkšanas laikā. Nekādas papildus konstrukcijas vai papildus materiālus jostai nav atļauts 
pievienot. Ādas jostas sprādze vai jostas aiztaisīšanas mehānisms nedrīkst nonākt saskarē 
ar virvi un sprādzei jābūt ķermeņa priekšpusē. Austās jostas noslēdzošajiem vaļīgajiem 
galiem nav atļauts būt saskarē vai tikt aptītiem ap virvi - tiem ir jāatrodas ķermeņa priekšā 
vai pretējā pusē virvei. Virve nekādā gadījumā nevar atrasties un kustēties starp jostu un 
vilcēja ķermeni. Visām komandas dalībnieku jostām jebkurā sacensību brīdī jābūt pie-
ejamām, lai tiesneši tās pārbaudītu.

• Enkura aizsargvestes biezums nedrīkst pārsniegt piecus (5) centimetrus. Tā velkama zem 
sporta krekla un nodrošina aizsardzību starp ķermeni un virvi. Aizsargveste vienmēr jāvalkā 
zem sporta apģērba un tai jāatrodas starp virvi un ķermeni. Ne āķi, ne (iestrādatas) rievas 
vai citas konstrukcijas, kas domātas virves fiksēšanai nav atļauti nevienā aizsargapģērbā.

Ieteicamā aizsargveste virves vilcējam (pielikums Nr.5)
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8.2. SVEĶI.

Lai atvieglotu roku tvērienu pie virves sacensībās, kas notiek zālājā, ir atļauts lietot sveķus 
tikai uz plaukstām. Sacensībās, kas notiek telpās, atļauts lietot tikai magnēzija pulveri, lai nebojātu 
segumu. Sacensībās telpās sveķus drīkst izmantot tikai tad, ja atļauja ir iegūta no sporta zāles admi- 
nistrācijas. Ja tas ir atļauts, tad sveķus izmanto tikai stingrā tiesnešu uzraudzībā.

8.3. APĢĒRBS SVEROTIES. 

• Vīriešiem svēršanās laikā jābūt ģērbtiem necaurspīdīgos piemērota izmēra šortos   
(nedrīkst būt zeķes un apavi).

• Sievietēm svēršanās laikā jābūt ģērbtām necaurspīdīgos piemērota izmēra šortos un 
T- kreklā vai piemērotā sporta topā.

• Zābaki svēršanās laikā nav jauzvelk, bet jānodod pārbaudei tiesnešiem, lai pārbaudītu 
to atbilstību specifikācijas prasībām.

8.4. APAVI 

8.4.1. Virves vilkšanas apavi
Papēdim jāsader ar apavu zoli - vertikāli uz leju no zoles, kā redzams no apavu aizmugures un 

sāniem. Papēža priekšpusei, kas vērsta uz priekšu, jābūt taisni pāri, perpendikulārai zolei un vertikāli 
uz leju no apavu zoles. Papēža sānam, kas saskaras ar zemi - “iecērtas zemē” - var būt koniskas malas 
pie papēža priekšpuses, maksimāli izvirzot papēža ārpusi par 15mm, mērot no vertikālās zoles līnijas. 
Papēža otrai pusei jābūt pilnīgi vienādā līmenī ar zoli un tai nedrīkst būt nekādu izvirzījumu. Papēža 
platums nedrīkst pārsniegt zābaku platumu. Maksimālais papēža augstums, ieskaitot metāla plāksni 
ar maksimālo biezumu 6,5 mm, nedrīkst pārsniegt 35 mm, mērot no apavu pamatnes 35 mm ietilpst 
zoles biezums. Papēža garums nedrīkst būt mazāks par vienu ceturtdaļu vai vairāk kā vienu trešdaļu 
no apavu garuma. (skat. pielikums Nr. 4.)

Zoles struktūra
Zoles “struktūrā” (daļā, kas ietver papēža struktūru var būt metāla), bet pati zole nedrīkst būt 

metāla, minimālais nemetāla zoles biezums ir 6,5 mm. (skat. ilustrāciju / zīmējumu – pielikums Nr.5)
Apavu priekšējā daļa: var tikt izmainīta vai atstāta tāda, kā ir. Ja tā nav izmainīta, zole var būt 

augstāka par papēdi, kad skatās uz plakanas horizontālas virsmas. Šajā konfigurācijā zolei kā mini-
mums jābūt vismaz 6,5 mm augstākai par papēdi.

Ja zole izmainīta, tad apavu priekšējā daļa nedrīkst būt mazāka par pusi no apavu kopējā garu-
ma. Maksimālais augstums, ieskaitot zoli, nedrīkst būt lielāks par 35 mm. “Zoles plāksne” nedrīkst 
būt metāla un tai jābūt vismaz 6,5 mm biezai. (skat. ilustrāciju / zīmējumu)

8.4.2. APAVI VILKŠANAI TELPĀS.
Sacensībās, kas notiek telpās, lieto oriģināla ražojuma sporta apavus. Zole var būt uzlabota, 

bet tā nedrīkst būt platāka vai garāka par apavu virspusi. Zolei jābūt no gumijas vai cita tai līdzīga 
materiāla – gludai, bez izciļņiem, bez metāla apkalumiem, asumiem un naglām, kas nebojā virves 
vilkšanas celiņu. Zoles garums un platums nedrīkst pārsniegt 20% vilcēja ”kailās pēdas ”izmēru. Vie-
nīgais materiāls, ko var lietot apavu zoles tīrīšanai ir tīrs, sauss audums, kuram jābūt bez jebkādām 
ķimikālijām vai šķidrumiem.
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9. VIRVES SPECIFIKĀCIJAS 

9.1. VIRVES IZMĒRI

Virves apkārtmērs pa riņķa līniju nedrīkst būt mazāks par 10 cm (100mm) un lielāks par  
12,5 cm (125 mm), uz virves nedrīkst būt mezgli vai kādi citi pieturas punkti rokām, virves galiem 
jābūt nosietiem, minimālais virves garums nedrīkst būt mazāks par 33,5 metriem.

ATZĪMES UZ VIRVES .

Atzīmēm uz virves jābūt tādām, lai tās labi redzētu tiesnesis un lai tās būtu viegli nomaināmas 
gadījumos, ja virve izstiepjas vai saraujas.

9.1.1. Atzīmes uz virves sacensībās ārpus telpām ( zālājā) : 

Piecas virves atzīmes jānostiprina šādi:
a) viena (1) atzīme virves centrā
b) divas (2) atzīmes, katra četrus (4) metrus uz abām pusēm no centra
c) divas (2) atzīmes, katra piecus (5) metrus uz abām pusēm no centra
d) atzīmēm minētām punktos (a),(b) un (c) jābūt trīs dažādās krāsās

9.1.2. Atzīmes uz virves sacensībās, kas notiek telpās (vai ārpus telpām, piemeram, sporta 
laukuma seguma) : 

Trīs lentas vai virves atzīmes jānostiprina šādi
a) viena (1) atzīme virves centrs
b) divas (2) atzīmes, katra divarpus (2,5) metrus uz abām pusēm no centra
c) atzīmēm, minētām punktos (a) un (b), jābūt divās dažādās krāsās

10. VILKŠANAS LAUKUMS UN ATZĪMES

10.1. VIRVES VILKŠANAS LAUKUMS SACENSĪBĀS ZĀLĀJĀ. 
• Virves vilkšanas sacensībām nepieciešams līdzens zālāja laukums (orientejoši 40 m garš) . 
• Centra līniju iezīmē ar atzīmi (līniju) uz zemes .

10.2. VIRVES VILKŠANAS LAUKUMS SACENSĪBĀM TELPĀS. 
• Sacensībās, kas norit telpās, vilkšanas virsmai jābūt no TWIF apstiprināta materiāla, kas 

nodrošina pietiekoši labu berzi sporta apaviem; 
• Rekomendējamais celiņa garums ir 36 metri, bet platums 100-120 cm. 
• Uz vilkšanas celiņa jāiezīmē centra līnija un divas sānu atzīmes četru (4) metru atzīmes uz 

katru pusi no centra līnijas uz grīdas 
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VIRVES VILKŠANAS TEHNISKIE NOTEIKUMI

11. VIRVES SATVĒRIENS. 
• Virvi vilcējs satver virvi pirms arējās (5m) ierobežojošās atzīmes. Pirms katras vilkšanas pir-

mais vilcējs virvi satver pēc iespējas tuvāk ārējam marķējumam. 
• Uz virves nedrīkst būt nekādi samezglojumi, tā nedrīkst būt aizķerta vai aptverta ap kādas ko-

mandas dalībnieka ķermeņa daļu, jo virvi aptinot ap jekuru ķermeņa daļu izveidojas cilpa. Star-
ta pozīcijā virvei jābūt nostieptai un centra atzīmei uz virves jāsakrīt ar centra atzīmi uz zemes.  
 
12. VILKŠANAS POZĪCIJA

• Virves vilcēji nostājas sākuma pozīcijā. Vilcējiem virve jāsatver rokās parastajā tvērienā, t.i. 
abas plaukstu delnas ir pavērstas uz augšu un virve atrodas starp ķermeni un roku augšdelmu. 
Enkura tvēriens skatīt noteikumu punktu Nr.13.

• Jebkurš cits satvēriens, kurš neļauj virvei brīvi kustēties, ir uzskatāms par noteikumu pārkāpu-
mu. Pēdām jābūt izstieptām priekšā ceļgaliem, bet vilcējiem visu laiku jābūt vilkšanas pozīcijā.

13. ENKURA POZĪCIJA 
• Pēdējo virves vilcēju komandā sauc par ENKURU. Viņam virve jāiet cieši gar ķermeņa sānu, 

pa diagonāli pāri mugurai un pretējam plecam no aizmugures uz priekšu un ir iespiesta padusē. 
• Atlikušajam virves galam brīvi jākarājas. Enkurs virvi satver ar parasto tvērienu, rokas iz-

stieptas uz priekšu, ar delnām uz augšu. 
• Enkuram  ir atļauts turēt virvi zem aizsargājošā apģērba līmeņa un būt kontaktā ar jostu. Drošī-

bas apsvērumu dēļ tas netiks uzskatīts par parkāpumu un tas netiks kvalificēts  kā piezīme par 
bloķēšanu.

NOTEIKUMU PĀRKĀPUMI

14. PĀRKĀPUMI SACENSĪBU LAIKĀ

1. Sēdēšana (Sitting) - tīša sēdēšana uz zemes vai nespēja uzreiz atgriezties vilkšanas pozīcijā  
 pēc paslīdēšanas
2. Noliekšana (Leaning) - pieskaršanās zemei ar jebkuru ķermeņa daļu, izņemot pēdas
3. Bloķēšana (Locking) - virves iespiešana starp roku un kāju, rokas saspiešana ar kāju, kā arī  
 jebkura cita turēšana, kura neļauj virvei brīvi kustēties
4. Tvēriens (Grip) – jebkurš satvēriens, kas neatbilst 11.,12. un 13. punktam
5. Nevilkšana (Propping) – virves turēšana pozīcijā, kurā tā nešķērso ķermeni un rokas  
 apakšdelmu
6. Pozīcija (Position) – sēdēšana uz pēdām vai ceļu saliekšana līdz tie atrodas priekšā pēdām 
7. Virves pārtveršana (Climbing the rope) – virves pārtveršana ar rokām vai virves slīdēšana  
 caur plaukstām
8. Airēšana (Rowing) – atkārtota sēdēšana uz zemes, tai pašā laikā ar kājām izdarot vilkšanas  
 kustības
9. Enkura pozīcija (Anchor Position) – jebkurš tvēriens, kas neatbilst 13.punktam
10. Trenera palīgs (Trainer) – trenera palīgs runā ar komandu vai treneri vilkšanas laikā
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11. Sānu soļi (Side stepping) – Izkāpšana ārpus vilkšanas celiņa, joslas vai virsmas, lai gūtu  
 negodīgas priekšrocības 

Pārkāpumi ārā 
12. Atzīmes (Footholds) – tiek izdarītas atzīmes zemē ar zābakiem pirms tiek dota komanda  
 “Sagatavoties!”.
13. Neaktīva vilkšana (Inactivity) – komandām, kas nav aktīvas darbībā, nepieliek pūles sportiskai  
 cīņai un ilgstoši novedot sacensības strupceļā, tiek konstatēts “Nevilkt!” (“No pull!”) — 
 nozīmē pārtraukt vilkšanu, ko tiesnesis var fiksēt jebkurā laikā. Vilkšanu šajā mačā jāsāk  
 no jauna un jāturpina bez atpūtas pārtraukuma jaunā vai mazāk iedragátā zemē blakus sākotnējam  
 vilkšanas celiņam. Šim mačam nav atļauts atgriezties sākotnējā vilkšanas celiņā. Ja neaktīvas  
 vilkšanas laiks ilgst vairāk nekā 10 minūtes, ,pirms tiek dota neaktivitāte ad galvenais tiesnesis  
 var vērst uzmanību centra tiesnesim, lai dotu komandu “Nevilkt!” 

15. DISKVALIFIKĀCIJA.
Katrā vilkšanā komanda par noteikumu pārkāpumiem var saņemt divas (2) piezīmes. Pēc trešās 

piezīmes tā tiek diskvalificēta (tai tiek piešķirts zaudējums vilkšanā). Par katra sportista noteikumu 
pārkāpumu - piezīmi saņem visa komanda. Par vairāku sportistu pārkāpumiem vienlaicīgi komanda 
saņem vienu piezīmi.

16. NOTEIKUMU PĀRKĀPUMI. 
Par jebkuru Starptautisko sacensību noteikumu pārkāpumu komandai var aizliegt pie-

dalīties sacensībās.

VIRVES VILKŠANAS SACENSĪBU ORGANIZĒŠANAS NOTEIKUMI

17. MAČI, VILKŠANAS UN ATPŪTAS PERIODI.
• Sacensības riņķa sistēmā sastāv no (n x ( n-1) ÷ 2 mačiem. (Sacensību, kur komanda sacenšas 

savā starpā, sauc par maču. Katrs mačs sastāv no divām (2) vilkšanām.
• Sportistiem starp vilkšanām tiek garantēta pietiekama atpūta 
• Maksimāli var noteikt sešu (6) minūšu pārtraukumu līdz nākamajam mačam no tā brīža, kad 

komanda atstāj laukumu pēc mača un ierodas” pulcēšanās” vietā, lai izietu laukumā

18. LOZĒŠANA.
Virves galu izvēle pirms vilkšanas notiek izmetot monētu. Pēc pirmās vilkšanas komandas mainās 

virves galiem. Ja sacensībai nepieciešamas trīs vilkšanas, tad virves galu, kurā komandai jāvelk trešā 
vilkšana, ko nosaka lozējot ar monētu.
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19. UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA.

19.1. UZVARĒTA VILKŠANA VISPĀRĪGI.
Vilkšana ir uzvarēta, ja virvei virzoties, atzīmes uz virves izlīdzinās ar atzīmēm uz zemes, vai 

arī, ja kādu no komandām tiesnesis ir diskvalificējis par noteikuma pārkāpumiem.

19.2. UZVARA SACENSĪBĀS ZĀLĀJĀ. Vilkšana ir uzvarēta, ja viena no virves četru (4) 
metru sānu atzīmēm aizvilkta pāri centra līnijai uz zemes.

19.3. UZVARA SECENĪBĀS TELPĀS. Vilkšana ir uzvarēta, ja virves centra atzīme tiek aiz-
vilkta pāri sānu atzīmei uz grīdas pie vilkšanas celiņa. 

20. REZULTĀTS

20.1. RIŅĶA SISTĒMAS (PUNKTU IZCĪŅAS) SACENSĪBAS. Komanda, kura uzvar 
divās (2) vilkšanās pēc kārtas, saņem 3 punktus, zaudētājs 0 punktus. Ja komanda uzvar vienu vilkša-
nu, bet otru zaudē, tad abas komandas saņem pa vienam (1) punktam.

20.2. IZSLĒGŠANAS SACENSĪBAS (Pusfinālu un finālu sacensības ) 

Komanda, kura mačā uzvarējusi divas (2) vilkšanas pēc kārtas, iegūst trīs (3) punktus, bet zaudētāja 
komanda saņem nulle (0) punktus. Ja komanda mačā uzvarējusi divas vilkšanas un vienu zaudējusi, 
tad rezultāts būs divdi (2) punkti uzvarētājai komandai un viens (1) punkts zaudētājai komandai.

21.“NEVILKT!”/ “NO PULL!”. 

Vilkšanas pārtraukšana sacensībās tiek paziņota, ja:

a) abas komandas par noteikumu pārkāpumiem saņēmušas pa divām piezīmēm

b) abas komandas vainojamas pasīvā vilkšanā: Abām komandām tiek doti brīdinājumi pirms tiek  
  paziņots “Nevilkt” par neaktīvu vilkšana. Tiesnesim jāvērš uzmanība komandām, lai abām  
    komandām būtu iespēja reaģēt. Tiesnesis kā brīdinājumu norāda uz savu pulksteni

c) abas komandas pamet (atlaiž) virvi, pirms vilkšanas beigām

d) vilkšana tiek pārtraukta, bez piezīmēm abām komandām ārēju apstakļu ietekmē (suns, pērkons),  
         komandām tiek dota pamatota atpūta, pirms atsāk vilkšanu

21.1. Ja priekšsacīkšu laikā tiek piemērota tiesneša komanda “No pull”, tad  vilkšana netiek 
atkārtota, un abas komandas šajā vilkšanā saņem nulle (0) punktus un trīs (3) piezīmes. Ja otrajā 
vilkšanā viena no komandām iegūst uzvaru, tad šī komanda saņem vienu (1) punktu, bet otra koman-
da – nulle (0) punktu. Ja abas vilkšanas mača laikā beidzas ar rezultātu “no pull”, tad abas komandas 
saņem nulle (0) punktus un sešas (6) piezīmes.

Šīs izmaiņas neattiecas uz 20. panta 2. punktu attiecībā uz izslēgšanas mačiem, pusfināliem un 
fināliem.
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VIRVES VILKŠANAS SACENSĪBU TIESĀŠANA

22. OFICIĀLĀS PERSONAS UN TIESNEŠI.

Visas oficiālās personas un tiesnešus sacensībām, kuras organizē TWIF, apstiprina Starptautiskā 
virves vilkšanas federācija, bet galīgo tiesnešu atlasi veic TWIF tehniskā komisija. 

23. TIESNEŠU, KONTROLIERU UN GALVENĀ TIESNEŠA PILNVARAS 

Gadījumā ja klubs vai kāds cits sacensību dalībnieks, vai persona ir pārkāpis normas, kas kaitē 
virves vilkšanas sportam vai sporta reputācijai – koordinējoties ar sacensību galveno tiesnesi, kontro-
lieriem un atbildīgajām organizācijām klubu vai kādu individuālu personu/sportistu var diskvalificēt 
no turpmākas dalības sacensībās.

Galvenais tiesnesis gatavo ziņojumu TWIF ExCO, kura , saskaņa ar TWIF 12.pantu nākotnē varētu 
tikt piemērota disciplinārlieta pret klubu vai personu.

24. TIESNEŠA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

Atbildīgajam tiesnesim pirms maču sākuma jāpārbauda visu vilcēju apaviem zoles.

Tiesnesis ir atbildīgs par noteikumu ievērošanu un nodrošina:

1. Lai stingri tiktu ievēroti TWIF sacensību noteikumi 
2. Lai, pirms laukumā ierodas komandas, virves vilkšanas laukums ir sakārtots un virves  
 nostieptas
3. Lai pēc iespējas tiktu ievērots plānotais sacensību grafiks
4. Garantēt komandām atpūtas periodu, atbilstoši 17. punktam
5. paziņot “Nevilkt!”
6. komandu (as), ja tās ieguvušas piezīmes diskvalificēt
7. nefiksējot piezīmi aizrādīt tikai vienu ”draudzīgo piezīmi” katrai komandai
8. diskvalificēt komandu bez piezīmēm par nesportisku izturēšanos, ar vārdiem vai darbībām  
 kas neatbilst sporta ētiskajām normām

Pieškirot piezīmi vai dodot komandu tiesnesim pārkāpumu jānorāda ar pieņemto žestu kodu, 
norādot ar balsi uz komandām — “pirmā piezīme” vai “pēdējā piezīme”. Katram izpildītajam 
tieneša žestam jābūt precīzi izpildītam un precīzi jāatbilst noteiktajam signālam. Tiesneša lēmums 
vienmēr ir pēdējais.

25. SĀNU TIESNEŠU PIENĀKUMI.

Sānu tiesneši mača laikā darbojas saskaņā ar centrā tiesājošā tiesneša norādēm. Sacensību laikā sānu 
tiesneši nostājas katrs pie savas komandas, iepretim centra tiesnesim. Sānu tiesneši novēro komandas 
un “norāda” komandu pārkāpumus tiesājošam tiesnesim centrā, lietojot pieņemtos signālus, kā arī 
informē par pārkāpumiem komandas, ko identificējis atbildīgais tiesnesis.
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26. SVĒRŠANĀS TIESNESIS.

Sacensībām tiek apstiprināts svēršanās procedūras tiesnesis, kurš ir atbildīgs par komandu svēršanu. 
Viņa pienākums ir atbilstoši noteikumiem organizēt svēršanās procedūru un sportistu “zīmogošanu”.

SIGNĀLI UN KOMANDAS VIRVES VILKŠANĀ

27. STARTA PROCEDŪRA. 

Kad tiesnesis saņēmis signālu no abiem treneriem par to, ka abu komandu dalībnieki ir gatavi star-
tam, tad tiesnesis dod vārdiskas un vizuālas komandas ( pielikums Nr.1 un pielikums Nr.3):

28. VIKŠANAS BEIGAS

Vilkšanas beigas signalizē tiesnesis, svilpjot ar svilpi un norādot ar rokas žestu uz komandu, kura 
uzvarējusi, vai dodot komandu “Nevilkt!” (”No pull!”), sakrustojot rokas un norādot uz centru.

29. KOMANDAS VIRVES VILKŠANAS SACENSĪBĀS 

TIESNEŠA KOMANDA TIESNEŠA SIGNĀLS

1. “Paņemt virvi!” - “Pick up therope!”
Virve tiek pacelta un satverta tvērienā, kā aprakstīts 
punktā 11.,12. un 13. “Enkurs” virvi satver pirms 
tieneša dotās komandas.

2. “Sagatavoties!“ - “Take the strain!”
Komandas nostiepj virvi. Sacensībās zālājā katram vil-
cējam atļauts iecirst  papēdi zemē vienu reizi ar izstieptu 
pēdu.

3. “Uzmanību!” - “Steady!”
Tiesnesis ar rokas signālu dod komandu: virvi uz centru 
un iecentrē virvi. Kad virve ir nostiepta un virves centra 
atzīme sakrīt ar laukuma centra atzīmi, tad tiek dota 
komanda “Uzmanību!”

4. “Vilkt!” – “Pull!” Komanda “Vilkt!” tiek dota pēc nelielas pauzes.

TIESNEŠA KOMANDA TIESNEŠA SIGNĀLS

1. “Vai komanda gatava?”
“Team are you ready?” Komandām tiek norādīts ar roku

2 . “Paņemt virvi!”
“Pick up the rope!” Rokas izstieptas ķermenim priekšā

3. “Sagatavoties! “
“Take the strain!” Rokas izstieptas augšā ar roku plaukstām uz iekšu

4. “Virve uz centru!”
“Rope to center!”

Norāda ar roku, kurai komandai jāpavirza virve uz  
centru

5. “Uzmanību!”
“Steady!” Rokas izstieptas uz augšu ar plaukstām uz āru
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30. PIEZĪMES VIRVES VILKŠANAS SACENSĪBĀS (Pielikums Nr.2)

SPORTISTU PĀRKĀPUMI TIESNEŠA SIGNĀLS

1. Sēdēšana
(Sitting) Rokas kustība horizontāli zemei ( 14.p.-1.)

2. Noliekšana
(Leaning) Horizontāli atvērta roka norāda uz zemi ( 14.p.-2.)

3. Bloķēšana
(Locking)

Elkonis saliekts un tiek pacelta saliekta kāja pie elkoņa
(14.p.-3.)

4. Tvēriens
(Grip) Abas dūres saliktas kopā priekšā viena otrai ( 14.p.-4.)

5. Nevilkšana
(Propping)

Paceļoša kustība ar kopā saliktām rokām gar ķermeni
(14.p.-5.)

6. Pozīcija
(Position)

Speršanas kustība izstiepjot kāju uz priekšu un atpakaļ
(14.p.-6.)

7. Virves pārtveršana
(Climbing the rope) Pārtveršanas kustības ar rokām (14.p.-7.)

8. Airēšana
(Rowing)

Airēšanas kustība ar rokām uz ķermeņa augšdaļu
(14.p.-8.)

9. Enkura tvēriens
(Anchor’s grip) Ar roku aizskar plecu (14.p.-9.)

10. Treneris
(Trainer) Ar pirkstu aizskar lūpas – žests “Nerunāt” (14.p.-10.)

11. Atzīmes pārkāpums
(Footholds) Kustība ar kāju iecērtot papēdi zemē (14.p.-11.)

12. Sānu soļi
(Side stepping) Sānu solis ar vienu kāju (14.p.-12.)

6. “Vilkt”
“Pull!” Ātri nolaiž rokas uz leju gar sāniem

7. “Uzvarētāja noteikšana”
“Indicate winner” Svilpe un ar roku norāda uz uzvarētāju komandu

8. “Mainīt galus!”
 “Change ends!” Svilpe un sakrusto rokas virs galvas

9. “Nevilkt!”
“No pull!”

Svilpe un sakrustot rokas ķermenim priekšā

10. “Piezīme”
“Cousion”

Paceļ roku augšā uz sāniem un norāda uz komandu ar 
vienu vai diviem pirkstiem par pirmo vai otro piezīmi.

11. “Neaktivitāte” 
 “Inactivity” Norādot uz rokas pulksteni, pirms tiek dota neaktivitāte
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VIRVES VILKŠANAS SACENSĪBU STRUKTŪRA

31. PAMATA SACENSĪBAS. 

TWIF čempionātos sacensības iedalās: kvalifikācijas sacensībās – (sacensības apakšgrupās), pus-
finālu un finālu sacensībās.

1. Kvalifikācijas sacensību rezultātus vērtē pēc punktiem, ko komandas izcīna, sacenšoties savā 
starpā riņķa sistēmā. Sacensības notiek saskaņā ar izlozi. Komandas vieta sacensību protokolā 
tiek izlozēta TWIF nozīmētu pārstāvju klātbūtnē (skatīt 37 punktu).

2. Pēc kvalifikācijas sacensību rezultātiem četras labākās komandas iekļūst pusfinālā. Pusfinā-
la sacensību zaudētāji sacenšas par bronzas medaļām, bet uzvarētāji par sudraba un zelta 
medaļām.

32. MINIMĀLAIS KOMANDU SKAITS.

Lai notiktu Pasaules vai Eiropas čempionāta sacensības virves vilkšanā svaru klasē, ir jābūt pi-
eteiktām vismaz četrām komandām. Ja kādā svaru klasē ir pieteikušās mazāk nekā 4 komandas, tad 
sacensības šajā svaru klasē Pasaules vai reģionālo čempionātu virves vilkšanā nenotiek 

33. SACENSĪBAS VIENĀ GRUPĀ

Ja svaru klasē pieteiktas mazāk kā 12 komandas, tad visas komandas sacenšas vienā kvalifikācijas 
grupā.

a) Četras labākās komandas pēc kvalifikācijas sacensību rezultātiem iekļūst pusfinālā 
b) Pirmās (1.) vietas ieguvējs sacenšas ar komandu, kura kvalifikācijas sacensībās ieguvusi  

         (ceturto) 4.vietā, un otrās (2.) vietas ieguvējs sacenšas ar komandu, kurai kvalifikācijas  
         sacensībās ieguvusi trešo (3.)vietu

c) šo maču uzvarētājas komandas sacentīsies par zelta un sudraba medaļām (1. un 2. vietu) un  
         zaudētāji sacentīsies par bronzas medaļām (3.un 4 vietu)

34. SACENSĪBAS VAIRĀKĀS GRUPĀS

• Ja svaru klasē pieteiktas 12 vai vairāk komandas, tad kvalifikācijas sacensības notiek divās (2) 
apakšgrupās 

• Sadalījums grupās bāzējas uz komandu reitingu pēc pēdējām divām oficiāli atzītajām sa-
censībām (Pasaules vai Reģionālajiem čempionātiem)

• Komandu vietas apakšgrupā nosaka pēc izcīnītajiem punktiem kvalifikācijas sacensībās un 
attiecīgi arī pirmās un otrās vietas gupā, kas tālāk piedalās pusfināla sacensībās

• Komanda, kurai ir pirmā vienā no grupām, sacenšas ar komandu, kurai otrā vieta no otrās 
grupas 

• Ja pēc kvalifikācijas sacensībām pirmajām divām komandām no vienas grupas ir vienāds 
punktu skaits, tad komandu vietas, iekļūšanai pusfinālā tiek noteiktas saskaņā ar noteikumu 
35 punktu 
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Kārtība komandu skaita standartizēšanai grupās:

Sacensību norises laika plānošana: 

Ja sacensībās svara klasē ir vairāk kā viena grupa un ja grupās ir atšķirīgs komandu skaits, tad 
grupa (-as) ar lielāku komandu skaitu sāk vilkšanu atbilstoši agrāk pirms grupām ar mazāku komandu 
skaitu.

35. VIETU NOTEIKŠANA KVALIFIKĀCIJAS SACENSĪBĀS.

 Pēc kvalifikācijas/pakšgrupu sacensību rezultātiem nosaka komandas, kas tālāk piedalīsies pus-
fināla sacensībās. Vietas nosaka pēc lielākās izcīnīto punktu summas. Ja vairakām komandām vienā-
da punktu summa apakšgrupu sacenībās, tad ievērojami sekojoši noteikumi kādā veidā tiek noteiktas 
vietas komandu veitas.

Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā komandas apakšgrupu - kvalifikācijas sacensībās ieņem vie-
tas, ja tām ir vienāds punktu skaits:

1. Savstarpējais maču rezultāts - komanda(s), kurai ir labāks savstarpējā mača rezultāts kvali-
fikācijas sacensībās pirmā kvalificējas pusfināla sacensībām.

2. Vairāk uzvarētie mači - Ja komandu savstarpējais rezultāts ir neizškirts un netiek vēl noteikta 
komandas vieta, tad nākošo vērtē, komandu kura uzvarējusi vairāk mačus apakšgrupas sacensībās 
un tā pirmā kvalificējas pusfināla sacensībām.

3. Piezīmes - ja pēc pirmajiem diviem kritērijiem vēl nevar noteikt uzvarētāju, kas tālāk piedalīsies 
pusfināla sacensībās, tad tiek fiksētas komandas saņemtās piezīmes visos mačos, un komanda, kurai 
mazāk piezīmju kvalifikācijas sacensībās kvalificējas pusfinālam.

(Ja komanda tiek diskvalificēta kādā no kvalifikācijas sacensību mačiem vai arī kādā no vilkšanām, 
komandai par šo vilkšanu tiek ieskaitītas trīs piezīmes. Ja gadījumā tiesnesis dod komandu “Nevilkt!” 
(“No pull!”), tad piezīmes tiek noteiktas saskaņā ar 21. punktu (b ,c ,d). Piezīmes paliek spēkā, ja 
tādas ir, un tās summējas. Ja tiek dota komanda “No pull!”(21.punkts a), tad abas komandas saņem 
trīs (3) piezīmes).

4. Komandas kopējais svars - ja pirmie trīs gadījumi nav izšķīruši, kura komanda, tad pusfinālā 
kvalificēsies komanda, kurai mazāks svars. Kritērijs ir svēršanās protokolā uzrādītais komandas 
kopējais svars.

Ja mazāk kā 4 komandas Sacensības nenotiek 
Ja no 4-11 komandas Sacensības notiek 1 grupā
Ja no 12-22 komandas Sacensības notiek 2 grupās
Ja no 23-44 komandas Sacensības notiek 4 grupās
Ja no 44< komandas Sacensības notiek 8 grupās
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5. Lozēšana ar monētu. - ja visi augstākminētie rādītāji vēl sakrīt un uzvarētājs pēc augstāk-
minētajiem kritērijiem vēl nav noteikts, tad kvalifikācijas sacensību uzvarētāja dalība pusfinālā tiek 
noteikta lozējot ar monētu.

 
36. IZLOZES UZRAUDZĪBA.

Ja kāda no komandām pirms sacensību sākumā atsauc dalību pēc pirmās notikušās izlozes, tad šajā 
gadījumā notiek otrā izloze, ja vien sacensības konkrētā svaru klasē nav sākušās.

37. KVALIFIKĀCIJAS SACENSĪBAS

 Sacensības apakšgrupās/kvalifikācijas sacensības notiek pēc riņķa sitēmas. Ja komanda vai ko-
mandas (klubs vai valsts) izstājas no sacensībām jau pēc notikušas izlozes, un rada lielu nevienlīdzību 
komandu skaita ziņā dažādās grupās, tad jāveic jauna izloze, lai nodrošinātu vienlīdzīgāku komandu 
sadalījumu starp grupām riņķa sitēmas sacensībās. Izloze notiek norīkoto TWIF delegātu klātbūtnē.

38. Sacensību laikā visas izlozes notiek stingrā TWIF vai federāciju apstiprinātu oficiālo personu 
uzraudzībā un šīs personas arī izlemj visus jautājumus.

Starptautisko virves vilkšanas noteikumu izmaiņas apstiprinātas TWIF kongresos:

   1992.g. 11.04.   Drogheda — Īrijā
   1993.g. 24.04.  Londona — Anglijā
   1998.g. 18.04.  Ročestera — ASV
   2000.g. 06.05.  Mogelberga — Šveicē
   2001.g. 28.04.  Pretorija — Dienvidāfrikā
   2002.g. 27.04.  Assene — Nīderlandē
   2003.g. 03.05.  Ročestera — ASV
   2004.g. 23.04.  Cento — Itālijā
   2005.g. 07.05.  Keiptauna — Dienvidāfrika
   2006.g. 06.05.  Mineaheada — Lielbritānija
   2010.g. 02.05.  London — Lielbritānija
   2011.g. 07.05.  Appenzell — Šveice
   2012.g. 04.06.  Assene — Nīderlandē 
   2014.g. 12.04.  Belfāsta — Ziemeļīrijā
   2017.g. 24.03.  Keiptauna — Dienvidāfrikā
   2018.g. 28.04.  Korka — Īrijā
   2019.g. 29.04.  Bilbao — Spānijā
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Vai komanda gatava? Paņemt virvi! Sagatavoties!

Virve uz centru Uzmanību! Vilkt!

Uzvarētāja noteikšana Mainīt galus! Nevilkt!

Pirmā piezīme Otrā piezīme Neaktivitāte

1. pielikums
Tiesneša komandas un signāli
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Sēdēšana Noliekšanās Bloķēšana

Tvēriens Nevilkšana Pozīcija

Tvēriens Airēšana Enkuram piezīme

Treneris Atzīmes pārkāpums Sānu solis

2. pielikums
Tiesneša signāli par pārkāpumiem
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3. pielikums
Tiesneša žesti un komandas darbības

Tiesneša starta procedūra

“Vai komanda gatava”  
Ar roku norāda komandas virzienā.

“Paņemt virvi”.  
Paceļ abas rokas ar plaukstām 

uz iekšpusi.

Komandas treneris vai pēdējais  
komandas vilcējs paceļ roku.

“Pareizi”  
Roku tvēriens un  

Enkura virves novietojums.

“Nepareizi”  
Roku tvēriens un  

Enkura virves novietojums.
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“Sagatavoties”  
Paceļ abas rokas augšā ar  

plaukstām uz iekšu, 
komanda  

nostiepj virvi.

“Uzmanību”  
Rokas ar plaukstām izgriež 

uz āru.

Nosvilpj svilpi un norāda 
uzvarētāju komandu. 

“Vilkt”
 Pēc nelielas pauzes staruji nolaiž rokas gar 

sāniem uz leju.

“Virvi uz centru”  
Ar rokām norāda virzienu, 
uz kuru pusi jāpadod virve 
uz centru, komandas padod 
virvi norādītajā virzienā.
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“Nevilkt”
Tiesnesis nosvilpjas un 
sakrusto rokas ķermeņa 

priekšā, komandas pārstāj 
vilkt.

“Galu maiņa”  
Tiesnesis nosvilpjas un 

sakrusto rokas virs galvas, 
komandas mainās vietām.

“Piezīme”
Paceļ roku pārkāpēju komandas pusē un ar vienu vai diviem pirkstiem 

parāda pirmo vai otro piezīmi.
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Pārkāpumi sacensību laikā

1. “Sēdēšana”. 
Kustina roku ar atvērtu plaukstu horizontālā virzienā.

2. “Noliekšana”
Horizontāli atvērta plauksta norāda uz zemi.
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3.“Bloķēšana”
Ar elkoni pieskaras paceltai kājas augšdaļai.

4.“Tvēriens”
Abas plaukstas savilktas dūrē nolaistas ķermeņa priekšā.
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5. “Nevikšana”
Abu roku pacelšanas kustība gar ķermeņa sāniem.

6. “Pozīcija”
Saliektas celī kājas apakšējās daļas šūpošana horizontāli zemei. 



48

7. “Virves pārtveršana”
Rāpšanās kustības ar dūrēm.

8. “Airēšana”
Airēšanas kustības ar rokām un ķermeņa augšdaļu.
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9. “Enkura pozīcija”
Ar roku pieskaras plecam.

10. “Trenera palīgs”
Ar pirkstu pieskaras lūpām.
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Mača beigas.

12. “Atzīmes” — tiek  
izdarītas atzīmes zemē ar 
zābakiem pirms tiek dota  

komanda “Sagatavoties!”. 

11. “Sānu soļi”
Sānu solis ar vienu kāju.
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4. pielikums

Variants A

Apavi

Apavi

Papēdis

Papēdis

Pacēlums
(kāpims) Zole

Zole

Apavi

Apavi

Variants B

Papēdis un zole ir 
līdzeni apavu

“ne-kontakta” pusē

Apavu zemes vai
“kontakta” puse

Papēža platums 
nedrīkst pārsniegt 

apavu platumu

Apavu zemes 
vai “kontakta”

puse

Nav pacēlumu
(variants B)

Papēdis
Papēdis

Maksimāli 15 mmMaksimāli 15 mm
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3

Skats uz apavu apakšu 
ar atdalītu pacēlumu

Skats uz apavu bez 
atdalīta pacēluma

Pacēlums var
 tikt piepildīts, 

kā tradicionālam 
apavam
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m
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Metāla plate 
maksimāli 6,5 mm Metāla plate 

maksimāli 
6,5 mm

Šeit jābūt minimums 
6,5 mm nemetāla 

plāksne

Šeit var 
nebūt 

atdalīts 
pacēlums

Apavu priekšpusei 
nav jābūt pilnībā 

paceltai, bet jābūt vismaz 
6,5 mm 

nemetāla plāksnei
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Sānu skats uz apavu ar atdalītu 
pacēlumu

Papēžu platums 
nedrīkst pārsniegt 

apavu platumu

Skats uz papēdi no aizmugures
(variants A un B)

Sānu skats uz apavu bez 
atdalīta pacēluma (variants B)

90 0

90 090 0

90 0

90 0

90 0
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5. pielikums
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6. pielikums
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7. pielikums
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