LATVIJAS ČEMPIONĀTS
10000m

1. MĒRĶIS
Noskaidrot Latvijas čempionus pieaugušajiem un U23 grupas junioriem 10000m skrējienā.
2. SACENSĪBU VIETA, LAIKS
Vieta: Piltenes stadions (Dzirnavu iela 6, Piltene)
Datums: 04.07.2020.
Sacensību sākums: plkst. 19.00 (sacensību starta laiks var tikt koriģēts, informējot par
to sacensību dalībniekus).
Sacensības organizē – biedrība “Latvijas Vieglatlētikas savienība” (LVS), sadarbībā ar
Ventspils novada BJSS.
Sacensību galvenais tiesnesis:
Aigars Matisons (t. 29217674; e-pasts: matisons.aigars@gmail.com)
3. DALĪBNIEKI/VECUMA GRUPAS
3.1. Pieaugušie - 2004.gadā un agrāk dzimuši vīrieši un sievietes;
3.2. U23 – 1998.-2000.gadā dzimušie juniori un juniores;
3.3. Sacensībās atļauts startēt tiem sportistiem, kuri izpildījuši vismaz II sporta klasi pēdējo
3 gadu laikā (tajā skaitā arī radniecīgajās disciplīnās). Izņēmuma kārtā sacensību direktors
ir tiesīgs apstiprināt dalībnieku sacensībām, ja nav izpildīts augstāk minētais kritērijs.
4. PIETEIKŠANĀS
4.1. Pieteikšanās sākas: 16.06.2020. plkst. 12:00;
4.2. Pieteikšanās beidzas: 01.07.2020. plkst. 18:00;
4.3. Pieteikšanās sacensībām sūtot aizpildītu pieteikumu uz matisons.aigars@gmail.com.

5. LVS LICENCES
5.1. Dalībnieki, kuriem ir iegādāta LVS licence, par dalību šajās sacensībās nav jāmaksā.
5.2. Dalībnieki, kuriem nav LVS licences, pie starta tiek pielaisti par dalības maksu, ko noteicis
sacensību organizators. Šajā gadījumā dalības maksa ir 5,00 EUR (pieci eiro), kas jāveic

nolikuma “Ventspils novada atklātais čempionāts 10000m” paredzētajā kārtībā.

6. SPORTISTU STARTA UN IESILDĪŠANĀS FORMAS
6.1. Dalībnieki LVS organizētajās vieglatlētikas sacensībās drīkst piedalīties tikai
vieglatlētikas starta formā;
6.2. Uz apbalvošanu dalībniekiem jāierodas sporta tērpā;
6.3. Sacensībās aizliegts piedalīties Latvijas izlases formās.

7.

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.

8.

DOPINGA KONTROLE
Sacensību dalībniekiem var tikt veikta dopinga kontrole, saskaņā ar WADA
noteikumiem.

9.
9.1.

PROTESTI
Jebkuri protesti tiek izskatīti saskaņā ar Pasaules vieglatlētikas (World Athletics)
sacensību noteikumu 146. punktu;
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.

9.2.

10. VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA
10.1. Uzvarētājus nosaka atbilstoši Pasaules vieglatlētikas (World Athletics) sacensību
noteikumiem;
10.2. Apbalvošana notiek atbilstoši apbalvošanas programmai;
10.3. Ja sacensību dalībnieks neierodas uz apbalvošanas ceremoniju, dalībnieks tiek
diskvalificēts no konkrētām sacensībām.
11. SACENSĪBU REZULTĀTI
11.1. Visi rezultāti izdrukātā veidā tiek publiskoti uz informācijas dēļa;
11.2. Sacensību rezultāti tiešsaistes versijā būs atrodami: www.athletics.lv
12. MEDICĪNAS SERVISS
12.1. Par dalībnieku veselības atbilstību sacensībām atbild organizācija, kas piesaka
dalībniekus startam;
12.2. Visās LVS organizētajās sacensībās ir nodrošināta medicīnas māsa vai dakteris, kurš/a
nepieciešamības gadījumā palīdz sportistam vieglas traumas gadījumā.
13. UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
13.1. Sacensību organizācijas izdevumus līdzfinansē LVS;
13.2. Dalībnieku ceļa, naktsmītnes un ēdināšanas izdevumus
organizācija vai pats dalībnieks.

sedz komandējošā

14. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
14.1. Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei sacensību
organizēšanas vajadzībām.
14.2. 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.
15.

COVID-19 IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PASĀKUMI
Sacensību organizatoriem, dalībniekiem, treneriem un citam atbalsta personālam ir
jāievēro valstī spēkā esošie MK noteikumi nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

