APSTIPRINU
Latvijas Šķēpmetēju kluba
prezidents___________G.Palameiks
2022.gada ___.aprīlī
NOLIKUMS
OLIMPISKO ČEMPIONU INESES JAUNZEMES UN JĀŅA LŪŠA MEMORIĀLS
1. Mērķis un uzdevums:
1.1. Popularizēt un attīstīt šķēpa mešanu Latvijā.
1.2. Nodrošināt pieaugušo, junioru jauniešu vecuma grupas sportistiem iespēju sacensties
starptautiskās sacensībās šķēpa mešanā.
1.3. Noskaidrot olimpisko čempionu Ineses Jaunzemes un Jāņa Lūša memoriāla uzvarētājus
pieaugušo, junioru un jauniešu grupās.
2. Sacensību vadība:
Sacensības organizē Latvijas Šķēpmetēju klubs (LŠK) sadarbībā ar Jelgavas Sporta servisa
centru (JSSC) un Latvijas Vieglatlētikas savienību (LVS). Tiešā sacensību vadība uzticēta
apstiprinātai tiesnešu kolēģijai.
3. Laiks un vieta:
2022. gada 15. maijā, Zemgales Olimpiskā centra Jāņa Lūša stadionā (Kronvalda ielā
24, Jelgava). Sacensību sākums plkst. 10:30.
4. Sacensību galvenais tiesnesis: Gatis Ratnieks, tel.: 26411857
5. Sacensību dalībnieki:
Vecuma grupa

U16 (2007./2008.g.dz.)
U18 (2005./2006.g.dz.)
U20 (2003./2004.g.dz. )
Pieaugušie (2002.g.dz. un vec.)

Rīku svari
vīrieši

sievietes

600g
700g
800g
800g

400g
500g
600g
600g

6. Pieteikumi:
6.1. Pieteikšanās sacensībām LVS mājaslapā www.athletics.lv tiek atvērta no 2022. gada 5.
maija plkst. 12:00 un tiek slēgta 2022. gada 9. maijam plkst. 12:00.
6.2. Sportisti vai organizācijas, kam nav piekļuves dati LVS sistēmai, iesūta pieteikumus līdz
2022. gada 9. maijam plkst. 12:00 e-pastā skepi@apollo.lv.
6.3. Kontaktāltunis: 67295589.
7. Apbalvošana:
7.1. Pirmo triju vietu ieguvējus apbalvo ar sacensību organizatoru kausiem un diplomiem.
7.2. Sieviešu un vīriešu konkurencē 1.-6. vietu ieguvēji saņems naudas balvas:
Vīrieši

Sacensību
rekords
800 EUR

1.v.

2.v.

3.v.

4.v.

5.v.

6.v.

Virs 80 m

400EUR

300EUR

200EUR

150EUR

100EUR

50EUR

Zem 80 m

300EUR

200EUR

100EUR

50EUR

50EUR

50EUR

1.v.

2.v.

3.v.

4.v.

5.v.

6.v.

400EUR
300EUR

300EUR
200EUR

200EUR
100EUR

150EUR
50EUR

100EUR
50EUR

50EUR
50EUR

90,71m

Sievietes
66,15m
Virs 60 m
Zem 60 m

Sacensību
rekords
800 EUR

7.3. Sacensību dalībnieki saņems T-kreklus ar sacensību simboliku.
8. Uzņemšanas nosacījumi:
8.1. Dalībnieku ceļa, naktsmītnes un ēdināšanas izdevumus sedz komandējošā organizācija vai
pats dalībnieks.
8.2. Ārvalstu dalībnieku un dalībnieku
izdevumus sedz sacensību organizatori.

pārstāvju (pieaugušo grupā) ceļa un uzturēšanās

9. Medicīnas serviss:
9.1. Par dalībnieku veselības atbilstību sacensībām atbild organizācija, kas piesaka dalībniekus
startam, vai pats dalībnieks.
9.2. Sacensību laikā tiks nodrošināta medicīniskā palīdzība.
10. Dopinga kontrole:
Sacensību dalībniekiem var tikt veikta dopinga kontrole saskaņā ar WADA noteikumiem.

11. 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.
12. Pulcēšanās vieta
12.1. Pulcēšanās vieta tiks norādīta sacensību laikā.
12.2. Ierašanās sacensību sektorā no pulcēšanās vietas notiek 30 min pirms sacensību sākuma.
12.3. Dalībnieks, kurš nav reģistrējies pulcēšanās vietā un/vai sacensību starta vietā ierodas
patstāvīgi, pie starta netiek pielaists.
13. Protesti:
13.1. Jebkuri protesti tiek izskatīti saskaņā ar Pasaules vieglatlētikas (World Athletics) sacensību
noteikumu 146. punktu.
13.2. Protesta iesniegšanas gadījumā komandas pārstāvim rakstiskā formā kopā ar drošības
naudu EUR 30,00 (trīsdesmit euro) apmērā jāiesniedz sacensību galvenajam tiesnesim 30
minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas. Drošības nauda tiks atgriezta protesta attaisnojoša
gadījumā.
14. COVID- 19 izplatības ierobežošanas pasākumi:
14.1. Sacensības tiek organizētas atbilstoši spēkā esošajiem epidemioloģiskās drošības
noteikumiem valstī.
15. Personas datu aizsardzība:
15.1. Personas datu apstrādes pārzinis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas
(ES) 2016/679 (2016. gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības
regula) ir biedrība “Latvijas Šķēpmetēju klubs” , reģistrācijas numurs: 40008024933 , e-pasts:
skepi@apollo.lv (turpmāk tekstā – Pārzinis).
15.2. Dalībnieku personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, sacensību laikā uzņemtie
fotoattēli un videoattēli tiek apstrādāti nolūkā organizēt sacensības, publiskot sacensību
rezultātus, informēt sabiedrību par sacensību norisi. Sacensību fotogrāfijas, videomateriāli var
tikt izmantoti publicitātes materiālu veidošanai, kā arī arhīva uzkrāšanas, dokumentēšanas un
saglabāšanas vajadzībām.
15.3. Komandas/kluba atbildīgā persona, iesniedzot pieteikumu un reģistrējot dalībniekus
sacensībām, apliecina, ka dalībnieks ir iepazinies ar sacensību nolikumu, tai skaitā personas
datu apstrādes noteikumiem, un sniedz piekrišanu dalībnieka personas datu apstrādei.
15.4. Personai ir tiesības vērsties pie Pārziņa, lai atsauktu sniegto piekrišanu, veiktu datu
labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek

konstatēta prettiesiska datu apstrāde; iegūt informāciju, kas par viņu savākta augstāk
norādītajiem personas datu apstrādes mērķiem; iegūt informāciju par tām fiziskajām un
juridiskajām personām, kurām izsniegta informācija par šo datu subjektu.
15.5. Attiecībā uz personas datu apstrādi automatizētu lēmumu pieņemšana netiek veikta.
15.6. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti, kas nav ES vai EEZ dalībvalsts vai
starptautiskai organizācijai.
15.7. Personai konstatējot personas datu apstrādes pārkāpumu, ir tiesības iesniegt pretenziju
datu apstrādes mērķa īstenotājam, Pārzinim vai Datu valsts inspekcijai.
SASKAŅOTS

SASKAŅOTS

Latvijas Vieglatlētikas savienības
ģenerālsekretārs______________D.Miļkevičs
2022. gada___.aprīlī

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes
“Sporta servisa centrs”
direktors______________J.Kaminskis
2022. gada ___.aprīlī

