BĒRNU VIEGLATLĒTIKAS FESTIVĀLS
NOLIKUMS
Mērķi
Veicināt kustību prieku un sporta pamata apgūšanu, skolas gaitas uzsākot.
Radīt sajūsmu par vieglatlētiku kā spēli. Jauni pasākumi un inovatīva organizēšana dos
iespēju bērniem atklāt pamata aktivitātes: sprintu, izturības skrējienu, lēkšanu,
mešanu/likšanu jebkurā vietā.
Popularizēt vieglatlētiku un aktīvu, radošu dzīvesveidu bērnu vidū.
Sacensību vieta un laiks
Vieta: VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions", Augšiela 1, Rīga, LV-1009
(kontaktpersona: Renārs Kleins, tālr. nr.: 28647740).
Norises datums: 27.09.2018.
Sacensību sākums: plkst. 12.00.
Sacensības organizē: Biedrība “Latvijas Vieglatlētikas savienība”
Sacensības atbalsta: veikalu tīkls “Maxima” un Latvijas Sporta federāciju padome
Sacensību galvenais tiesnesis: tiek precēts
Sacensību galvenā sekretāre: Anita Teilāne (tālr. Nr.: 29427806, e-pasta adrese
sacensibas@athletics.lv);
Dalībnieki
2. klases skolēni (2010. gadā dzimušie un jaunāki)
Komandas ir jauktas – 5 meitenes un 5 zēni.
Festivālā optimālais komandu skaits – 20 (4 komandas no katra novada (Kurzeme,
Vidzeme, Zemgale, Latgale) un 4 komandas no Rīgas pilsētas)
Disciplīnas un sacensību programma
Festivālā notiks šādas disciplīnas:

Sprinta/skriešanas disciplīnas

Sprinta/barjerskrējiena stafete
Formula 1 (sprints, barjerskrējiens, slaloma skrējiens)
8 minūšu izturības skrējiens

Lēkšanas disciplīnas

Lēkšana ar lecamauklu
Vardes lēciens
Krustlēkšana
Veiklības trepes
Trīssoļlēkšana ierobežotā laukumā

Mešanas disciplīnas
Metiens mērķī
Bērnu šķēpa mešana
Metiens uz ceļiem

Sacensības notiks divās plūsmās.

Sportistu pieteikumi
Organizācijas sūta savus pieteikumus (pēc klāt pievienotas formas, pielikums Nr.3) līdz
2018. gada 20. septembrim plkst. 14.00 uz e-pastu sacensibas@athletics.lv
Organizācijām ne vēlāk kā 2 stundas pirms sacensību sākuma ir jāinformē par
komandu sastāva izmaiņām, zvanot vai sūtot SMS uz tālr. nr.: 29427806 (Anita
Teilāne) ne vēlāk kā līdz 2018. gada 27. maija plkst. 09.00.
Sacensību numuri
Dalībniekam tiks izdalīts personalizētais dalībnieka numurs (dalībnieka vārds, uzvārds).
Dalībniekam izdotajam sacensību numuram ir jābūt kārtīgi piestiprinātam (četros
stūros), numuram nedrīkst būt apgrieztas vai nolocītas malas.
Vērtēšana un apbalvošana
Uzvarētājus nosaka atbilstoši šī nolikuma noteikumiem.
Komandas darbs ir “Bērnu vieglatlētikas festivāla” pamatprincips. Visi komandas
dalībnieki pieliek pūles kopējā komandas rezultāta sasniegšanai katrā disciplīnā.
Individuālā dalība sekmē kopējo komandas rezultātu un stiprina ideju par katra bērna
ieguldījuma nozīmīgumu. Katrs bērns piedalās visās sacensībās.
Sacensības tiek organizētas pēc kārtas principa, lai komandas pēc kārtas piedalītos
katrā sacensību punktā.
Rezultātu aprēķināšanas sistēma
Par katru disciplīnu dalībnieks saņem noteiktu punktu skaitu, kas ir līdzvērtīga iegūtai
vietai atsevišķā disciplīnā. Par 1.vietu – 1 punkts, par 2.vietu – 2 punkti, par 3.vietu –
3 punkti utt. Kopvērtējumā uzvar komanda ar mazāko izcīnīto punktu summu.
Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds rezultāts, visas komandas iegūst tik
punktu, cik paredzēts noteiktai vietai. Nākamajām komandām tiek piešķirtas nākamās
vietas. Piemēram, vienāds rezultāts trīs labākajam komandām. Katra komanda saņem

vienu punktu. Savukārt nākamā komanda saņem četrus punktus.

Festivālā uzvar tā komanda, kurai visu sacensību kopvērtējumā ir mazākais punktu
skaits.
Katrs bērns par piedalīšanos sacensībās saņem diplomu, medaļu un balvas no festivāla
organizatoriem un atbalstītājiem.
Uzvarētāju komanda tiek apbalvota ar kausu.
Sacensību rezultāti
Visi rezultāti izdrukātā veidā tiek publiskoti sacensību norises vietā.
Sacensību rezultāti tiešsaistes versijā būs atrodami: www.athletics.lv.
Medicīnas serviss
Par dalībnieku veselības atbilstību sacensībām atbild organizācija, kas piesaka
dalībniekus startam.
Sacensībās ir nodrošināta medicīnas māsa vai dakteris, kurš/-a nepieciešamības
gadījumā palīdz sportistam vieglas traumas gadījumā. Vieta, kur sacensību laikā

atrodas medicīnas māsa/ dakteris ir atzīmēta ar speciālu zīmi un ir saskatāma no
tāluma.
Uzņemšanas noteikumi
Latvijas Vieglatlētikas savienība, veikalu tīkls “Maxima” un Latvijas Sporta federāciju
padome finansē sacensību organizācijas izdevumus:
sporta bāzes īre;
tiesnešu darba apmaksa;
svētku noformējums;
festivāla kultūras programma;
pasākuma vadītājs;
animators;
muzikālais noformējums un DJ;
kausi, medaļas, diplomi, balvas.
Dalībnieku ceļa un ēdināšanas izdevumus sedz komandējošā organizācija.
Reklāmas noteikumi
Sacensību laikā oficiāli uzņemtās fotogrāfijas un video Latvijas Vieglatlētikas savienība
ir tiesīga izmantot pēc saviem ieskatiem, nesaskaņojot tā izmantošanu ar attēlā
redzamo personu.
Personas datu apstrāde
Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu un piekrīt
tā, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, mēnesis un datums)
apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma
nosacījumiem, lai nodrošinātu sacensību kvalitatīvu norisi.
Ēdināšanas iespējas
Treneru un komandas pārstāvju cienasta galds;
Izbraukuma tirdzniecība stadionā.
Papildinājumi un izmaiņas sacensību nolikumā
Sacensību organizatori patur tiesības veikt labojumus un/vai papildinājumus šajā
sacensību nolikumā, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 10. septembrim, paziņojot par
izmaiņām vietnē www.athletics.lv sadaļā Kalendārs.
Pielikums Nr.1 – disciplīnu apraksts
Pielikums Nr.2 – sacensību programma
Pielikums Nr.3 – pieteikuma veidlapa

