Apstiprinu
Jēkabpils sporta centrs
direktora vietniece A.Jakubovska
2018. gada 26. novembrī

NOLIKUMS
JĒKABPILS ATKLĀTAJĀM
ZIEMAS SACENSĪBĀM VIEGLATLĒTIKĀ
„DAUGAVA 2019”
1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI.
1. Popularizēt vieglatlētiku iedzīvotāju vidū;
2. Veicināt sportistu rezultātu izaugsmi;
3. Noskaidrot pilsētas un republikas labākos vieglatlētus.

2. SACENSĪBU VADĪBA.
Sacensības organizē Jēkabpils sporta centrs reģ.nr. 90000024205 sadarbībā ar SK ,,Jēkabpils Lūši’’
apstiprinātu tiesnešu kolēģiju. Galvenais tiesnesis Aivars Noris (26809363).

3. LAIKS UN VIETA.
Sacensības notiek 2019. gada 5.janvārī, Jēkabpils 3. vidusskolas manēžā (Slimnīcas ielā 5).
Sacensību sākums plkst. 12:00 augstlēkšana, lode vīriešiem; tāllēkšana sievietēm. Plkst. 13:00 – pārējā
programma.

4. DALĪBNIEKI.
1.Sacensībās piedalās 2003.g. dzim. un vecāki sportisti.
2.Sacensības ir individuālas.
3.Dalībnieks ir personīgi atbildīgs par savu veselības stāvokli.
4. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu izmantošanai sacensību
protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību
publiskajos materiālos.
Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti
vienīgi sacensību vajadzībām.
Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils sporta centrs, kontaktinformācija: Andreja Pormaļa ielā
106, Jēkabpils, LV-5201.

5. PROGRAMMA.
VĪRIEŠI: 60 m; 60 m/b; 600 m; 3000 m skrējieni; tāllēkšana; augstlēkšana; lodes grūšana.
SIEVIETES: 60 m; 60 m/b; 600 m; 2000 m skrējieni; tāllēkšana; augstlēkšana; lodes grūšana.

6. APBALVOŠANA.
1. vietas ieguvēju katrā disciplīnā apbalvo ar kausu, diplomu un sacensību suvenīru.
2.-3.vietu ieguvēji saņem kausu un diplomu. Augstvērtīgākā rezultāta uzrādītāji sievietēm un vīriešiem pēc
IAAF punktu tabulām saņem naudas balvu EUR 50,00 kuru 10 darba dienu laikā ieskaita sportista
iesniegumā norādītajā kontā.
Atsevišķā vērtējumā - naudas balva EUR 30,00 pēc šiem pašiem kritērijiem tiek pasniegta
augstvērtīgākā rezultāta uzrādītājam/uzrādītājai Jēkabpils pilsētas sportistu vidū.

7. PIETEIKUMI.

Pieteikšanās sacensībām Latvijas Vieglatlētikas savienības mājas lapā www.athletics.lv līdz 03.01.2018.
plkst. 23:59, Precīza pieteikšanās adrese: https://athletics.lv/lv/event/36439/13jekabpils-atklatas-ziemassacensibas-vieglatletika-telpas-daugava-2019 izmantojot pogu ,,PIETEIKŠANĀS’’. Jautājumu gadījumā
zvanīt sacensību sekretārei Baibai Grasai T.26321112
Dalības maksa par katru dalībnieku 3,00 €, kuru iemaksā sacensību dienā. Dalībniekam, kurš piesakās
sacensību dienā – 5,00 €. No maksas atbrīvoti Jēkabpils pilsētas sportisti.

8. FINANSĒŠANA.
Ar apbalvošanu saistītos čempionāta izdevumus un naudas balvu par augstvērtīgāko rezultātu, sedz
Jēkabpils sporta centrs. Tiesnešu nodrošināšanu un apmaksu sedz SK ,,Jēkabpils Lūši’’ no dalības maksu
fonda. Izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija vai paši
dalībnieki.

