MAXIMA JAUNATNES KAUSS (U14, U16)
NOLIKUMS

1. MĒRĶIS
Popularizēt un attīstīt vieglatlētiku Rīgā un Latvijā.

2. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS
Vieta: Rīgas Nacionālā Sporta manēža (Kojusalas iela 9, Rīga, LV-1003).
Datums: 12.-13.02.2020.
Sacensību sākums: 12.februāris plkst. 10.00;
13.februāris plkst. 10.00.
Sacensības organizē – biedrība “Latvijas Vieglatlētikas savienība” (LVS).
Galvenais tiesnesis:
Lauris Madžuls (tel. 28355250; e-pasts: lauris.madzuls@athletics.lv)
Galvenais sekretārs:
Dace Augstkalne (tel. 29427806; e-pasts: sacensibas@athletics.lv)
Sacensību direktors:
Lauris Madžuls (tel. 28355250; e-pasts: lauris.madzuls@athletics.lv)
3. DALĪBNIEKI
3.1.
3.2.

U14 – 2007.-2008.g. meitenes un zēni;
U16 – 2005.-2006.g. meitenes un zēni.

4. PIETEIKŠANĀS
4.1. Pieteikšanās sākas: 30.01.2020. plkst. 12.00.
4.2. Pieteikšanās beidzas: 10.02.2020. plkst. 12.00.
4.3. Dalībnieku atsaukšana mājaslapā līdz: 10.02.2020. plkst. 12.00.
4.4. Dalībnieku atsaukšana sūtot SMS: ne vēlāk kā 2h pirms sacensību starta.
4.5. Pieteikšanās sacensībām notiek mājaslapā www.athletics.lv vai sūtot aizpildītu
pieteikumu (1.pielikums) uz sacensibas@athletics.lv.

5. DISCIPLĪNAS
12.februāris
U14 meitenes un zēni
Trīscīņa: 60m, tāllēkšana, 200m.

13.februāris
U16 meitenes un zēni
60m
60m/b
300m
1000m
Tāllēkšana
Augstlēkšana
Lodes grūšana

6. SACENSĪBU VIEGLATLĒTIKAS DISCIPLĪNU UN KVALIFICĒŠANĀS
NOSACĪJUMI
Disciplīna

Tehniskie nosacījumi

60m/b (M)
60m/b (Z)
60m (M un Z)

13.00-8.00-76.2 (5 barjeras)
13.72-8.25-83.8 (5 barjeras)

300m (M un Z)
1000m (M un Z)
Tāllēkšana
(M un Z)

Kvalificēšanās nosacījumi nākamajai
kārtai
Fināls: 1.-4.rezultāts pēc priekšskrējieniem
Fināls: 1.-4.rezultāts pēc priekšskrējieniem
Fināls A: 1.-4.rezultāts pēc priekšskrējieniem;
Fināls B: 5.-8.rezultāts pēc priekšskrējieniem.
Uzreiz finālskrējieni.
Uzreiz finālskrējieni.
Katram 3 mēģinājumi.
Finālā 3 mēģinājumi 8 labāko rezultātu
īpašniekiem pēc pirmajiem 3 mēģinājumiem.
Katram 3 mēģinājumi.
Finālā 3 mēģinājumi 8 labāko rezultātu
īpašniekiem pēc pirmajiem 3 mēģinājumiem.
Katram 3 mēģinājumi.
Finālā 3 mēģinājumi 8 labāko rezultātu
īpašniekiem pēc pirmajiem 3 mēģinājumiem.
Latiņas pacēlumi:
1.35-1.40-1.45-1.50-1.55-1.58-1.61-1.63…
Latiņas pacēlumi:
1.45-1.50-1.55-1.60-1.65-1.68-1.71-1.73…

Lodes grūšana
(M)

Rīka svars – 3 kg

Lodes grūšana
(Z)

Rīka svars – 4 kg

Augstlēkšana
(M)
Augstlēkšana (Z)

Sākuma augstums: 1.35m

Trīscīņa U14
meitenes un zēni

60m
Tāllēkšana (katram 3 mēģinājumi)
200m (pa 4-5 vienā skrējienā pa kopējo celiņu)

Sākuma augstums: 1.45m

Apzīmējumi: M – U16 meitenes, Z – U16 zēni.
Piezīme: 60m finālu secība – vispirms B fināls, pēc tam A fināls.
7. DALĪBAS MAKSA
7.1. Dalības maksa par dalību sacensībās ir 3,00EUR* (trīs eiro), kura jāiemaksā
LVS kontā pirms sacensībām ar norādi: dalībnieka vārds, uzvārds, DALĪBAS

7.2.
7.3.

MAKSA, Maxima jaunatnes kauss, vecuma grupa), vai arī iespējams veikt rēķina
pieprasījumu, sūtot e-pastu uz lvs@athletics.lv.
Saņemot starta numuru, jāuzrāda maksājuma uzdevums, ja to pieprasa
sacensību galvenais sekretārs.
Rekvizīti:
Biedrība “Latvijas Vieglatlētikas savienība”
Reģ.Nr.: 40008029019
Jur. Adrese: Stabu iela 18, Rīga, LV-1011
Norēķinu rekvizīti: SEB Banka
Konts: LV89UNLA0002200700380

*Rīgas pašvaldības sporta skolu un sporta klubu audzēkņiem dalības maksa sacensībās
ir 2,00EUR (divi eiro).
8. SPORTISTU STARTA UN IESILDĪŠANĀS FORMAS
8.1. Dalībnieki LVS organizētajās vieglatlētikas sacensībās drīkst piedalīties tikai
vieglatlētikas starta formā.
8.2. Uz apbalvošanu dalībniekiem jāierodas sporta tērpā.
8.3. Sacensībās aizliegts piedalīties Latvijas izlases formās.
9. SACENSĪBU NUMURI
Dalībniekam izdotajam sacensību numuram ir jābūt kārtīgi piestiprinātam (četros stūros),
numuram nedrīkst būt apgrieztas vai nolocītas malas. Ja šie nosacījumi netiek izpildīti,
dalībnieks pie starta netiek pielaists.
10. PULCĒŠANĀS VIETA
10.1. Dalībnieks, kurš nav reģistrējies pulcēšanās vietā, un/vai sacensību starta vietā
ierodas patstāvīgi, pie starta netiek pielaists.
10.2. Pēdējie izsaukumi pulcēšanās vietā pirms izvešanas sacensību arenā ir:
Skriešanas disciplīnās
Lodes grūšanā
Tāllēkšanā
Augstlēkšanā

10
20
20
20

min.
min.
min.
min.

Līdz disciplīnas sākumam

11. DOPINGA KONTROLE
Sacensību dalībniekiem var tikt veikta dopinga kontrole, saskaņā ar WADA noteikumiem.
12. PROTESTI
12.1. Jebkuri protesti tiek izskatīti saskaņā ar IAAF sacensību noteikumu 146.punktu.

12.2. Protesta iesniegšanas gadījumā, komandas pārstāvim tas rakstiskā formā, kopā
ar ķīlas naudu EUR 30,00 (trīsdesmit eiro) apmērā, jāiesniedz sacensību
galvenajam tiesnesim 30 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas.
13. VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA
13.1. Uzvarētājus nosaka atbilstoši Pasaules vieglatlētikas asociācijas sacensību
noteikumiem.
13.2. Sacensības ir individuālas.
13.3. U14 vecuma grupas trīscīņā dalībnieki saņem punktus pēc iegūtās vietas katrā
disciplīnā (piemēram, 1.vieta saņem 1 punktu, 2.vietā 2 punktus, 3.vieta 3
punktus utt.). Uzvar dalībnieks, kurš visu trīs disciplīnu kopsummā sakrājis
vismazāk punktu.
13.4. Apbalvošana notiek atbilstoši apbalvošanas programmai.
13.5. Godalgoto vietu ieguvēji katrā disciplīnā tiek apbalvoti ar organizatoru
sarūpētiem kausiem un atbalstītāju balvām.
13.6. Piedalīšanās apbalvošanas ceremonijā ir obligāta. Ja sacensību dalībnieks
neierodas uz apbalvošanas ceremoniju, dalībnieks tiek diskvalificēts no
konkrētām sacensībām.
14. SACENSĪBU REZULTĀTI
14.1. Visi rezultāti izdrukātā veidā tiks publiskoti uz informācijas dēļa.
14.2. Sacensību rezultāti tiešsaistes versijā būs atrodami: www.athletics.lv.
15. MEDICĪNAS SERVISS
15.1. Par dalībnieku veselības atbilstību sacensībām atbild organizācija, kas piesaka
dalībniekus startam.
15.2. Visās LVS organizētajās sacensībās ir nodrošināta medicīnas māsa vai dakteris.
16. UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
16.1. Sacensību organizācijas izdevumus: sporta bāzes īri un tiesnešu darba
apmaksu līdzfinansē LVS.
16.2. Dalībnieku ceļa, naktsmītnes un ēdināšanas izdevumus sedz komandējošā
organizācija vai pats dalībnieks.
17. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
17.1. Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei
sacensību organizēšanas vajadzībām.
17.2. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt pirms, pēc un sacensību
laikā uzņemto fotogrāfiju, video un audio materiālu izmantošanai sacensību
organizatora vajadzībām, tai skaitā, publicēšanai mājaslapā www.athletics.lv,
Latvijas medijos un sociālajos portālos.

