LVS/MAXIMA JAUNATNES KAUSS (U16)
1. MĒRĶIS
Popularizēt un attīstīt vieglatlētiku Latvijā.
2. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS
2.1.
2.2.
2.3.

Sacensību norises vieta:
Baldones stadions (Stadiona iela 6, Baldone).
Datums: 14.06.2022.
Sacensību sākums: plkst. 13.00.

3. SACENSĪBU VADĪBA
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Organizators: biedrība “Latvijas Vieglatlētikas savienība” (turpmāk - LVS),
sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību.
Galvenais tiesnesis:
Edgars Brigmanis (t. 26335442, e-pasts: edgars.brigmanis@kekava.lv).
Galvenais sekretārs:
Anita Davouda (t. 29427806, e-pasts: sacensibas@athletics.lv).
Sacensību direktors:
Lauris Madžuls (t. 28355250, e-pasts: lauris.madzuls@athletics.lv).

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
U16: 2007.- 2008. g. zēni un meitenes.

5. PIETEIKŠANĀS
5.1. Pieteikšanās sacensībām līdz 09.06.2022. plkst. 12:00.
5.2. Dalībnieku atsaukšana mājaslapā līdz: 09.06.2022. plkst. 12:00.
5.3. Dalībnieku atsaukšana sūtot SMS sacensību sekretārei: ne vēlāk kā 2h pirms
sacensību starta.
5.4. Pieteikšanās sacensībām notiek mājaslapā www.athletics.lv (juridiskajiem
biedriem) vai sūtot pieteikumu uz e-pastu sacensibas@athletics.lv.
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6. SACENSĪBU DISCIPLĪNAS
DISCIPLĪNA
200 m
800 m
100/110 m/b
1500 m/šķ
4x100 m
stafete
Augstlēkšana

TEHNISKIE NOSACĪJUMI
Priekšskrējieni un 2 finālskrējieni (A un B).
Finālskrējieni.
M: 12.00-8.00-76.2 (10 barjeras)
Priekšskrējieni un finālskrējiens.
Z: 13.00-8.50-83.8 (10 barjeras)
Finālskrējieni.
Šķēršļu augstums: 76.2 (15/12)
Finālskrējieni.
Meitenes
Zēni

Sākuma augstums: 1.35
Sākuma augstums: 1.40
Visiem dalībniekiem 4 mēģinājumi.

Tāllēkšana
Diska mešana

Meitenes
Zēni

0.75 kg
1 kg

Visiem dalībniekiem 4 mēģinājumi.

7. DALĪBAS MAKSA
7.1. Lai startētu sacensībās, sportistam ir jāiemaksā dalības maksa.
7.2. Dalības maksa sacensībās ir 8,00 EUR (astoņi eiro).
7.3. Apmaksa tiek veikta LVS mājaslapā www.athletics.lv, autorizējoties kā
lietotājam, sacensību sadaļā DALĪBNIEKI pievienojot dalības apmaksu
virtuālajam grozam un veicot apmaksu tiešsaistē; juridiskie biedri sistēmā var
izveidot rēķinu, kura apmaksa jāveic līdz rēķinā norādītajam termiņam.
7.4. Dalības apmaksa vai rēķina pieprasījums sistēmā (juridiskajiem biedriem) jāveic
ne vēlāk kā 2 dienas pirms sacensībām (līdz 12.06.2022. plkst. 12.00).
7.5. Ja netiks izpildīts 7.4.punktā minētais nosacījums, dalībnieks netiks pielaists pie
starta.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
8. Sportistu pieteikumi
8.1. Pieteikšanās sacensībām:
8.1.1.
juridiskajiem biedriem - LVS mājaslapā www.athletics.lv attiecīgo sacensību
sadaļā “Pieteikšanās”;
8.1.2.
organizācijām un sportistiem, kuriem nav piekļuves LVS mājaslapas sistēmai
- sūtot pieteikumu brīvā formā uz e-pastu: sacensibas@athletics.lv.
8.2. Dalībnieku pieteikšana un atsaukšana notiek nolikuma 4.punktā paredzētajā
kārtībā.
9. Sportistu starta un iesildīšanās formas
9.1. Dalībnieki sacensībās drīkst piedalīties tikai vieglatlētikas starta formā.
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9.2.
9.3.

10.

Dalībniekiem sacensībās aizliegts startēt Latvijas izlases formā.
Dalībnieki sacensībās drīkst piedalīties apavos, kas atbilst Starptautisko
vieglatlētikas sacensību un tehnisko noteikumu punktam TR5.

Sacensību numuri

Dalībniekam izdotajam sacensību numuram ir jābūt piestiprinātam četros stūros,
numuram nedrīkst būt apgrieztas vai nolocītas malas. Ja šie nosacījumi netiek izpildīti,
dalībnieks pie starta netiek pielaists.

11.
Pulcēšanās un izvešana uz sacensību vietu
11.1. Dalībnieku atzīmēšanās dalībai sacensībās notiek pulcēšanās vietā atbilstoši
pulcēšanās vietas programmai.
11.2. Dalībnieku izvešana uz sacensību vietu notiek no pulcēšanās vietas.
11.3. Dalībnieks, kurš nav reģistrējies pulcēšanās vietā, un bez attaisnojoša iemesla
(piemēram, startē citā disciplīnā) sacensību vietā ierodas patstāvīgi, pie starta
netiek pielaists.
12.
Vērtēšana un apbalvošana
12.1. Uzvarētājus nosaka atbilstoši Starptautiskajiem vieglatlētikas
sacensību
noteikumiem.
12.2. Uzvarētāji U16 vecuma grupā (1.-3.vieta) katrā no disciplīnām tiek apbalvoti ar
sacensību kausu un Maxima balvu.
12.3. Apbalvošana notiek atbilstoši sacensību programmai.
12.4. Ja dalībnieks neierodas uz apbalvošanas ceremoniju, dalībnieks tiek
diskvalificēts no tālākas dalības konkrētajās sacensībās (izņemot attaisnojoša
iemesla gadījumus).
12.5. Uz apbalvošanu dalībniekiem jāierodas sporta tērpā.
13.
Sacensību rezultāti
13.1. Sacensību rezultāti tiešsaistē skatāmi LVS mājaslapā www.athletics.lv sadaļā
“Kalendārs un rezultāti”.
13.2. Sacensību laikā visi rezultāti drukātā veidā tiek izvietoti uz informācijas dēļa.

14.
Dopinga kontrole
14.1. Sacensību dalībniekiem ir jāievēro Pasaules Antidopinga kodeksa noteikumi.
14.2. Sacensību dalībniekiem var tikt veikta dopinga kontrole saskaņā ar Pasaules
antidopinga aģentūras (WADA) noteikumiem.

3

15.

Medicīnas serviss

Sacensībās ir nodrošināta pirmā medicīniskā palīdzība.

16.
Dalībnieku veselības atbilstība
16.1. Par nepilngadīgo dalībnieku veselības atbilstību sacensībām atbild organizācija,
kas piesaka dalībniekus startam, vai tā likumīgais pārstāvis.
16.2. Par dalībnieku veselības atbilstību sacensībām atbild organizācija, kas piesaka
dalībniekus, vai pats dalībnieks.

17.
Protesti
17.1. Jebkuri protesti tiek izskatīti saskaņā ar Starptautiskajiem sacensību un
tehniskajiem noteikumiem.
17.2. Protesta drošības nauda tiek noteikta EUR 50,00 (piecdesmit eiro) apmērā.

18.
Finansiālie noteikumi
18.1. Dalībnieka dalību (ceļa, naktsmītnes,
ēdināšanas izdevumi u.c.) sedz
komandējošā organizācija vai pats dalībnieks.
18.2. Tiešos sacensību organizēšanas izdevumus sedz LVS kopā ar sadarbības
partneriem, kas piedalās sacensību organizēšanā.

19.

Personas datu aizsardzība

Personas datu aizsardzība notiek atbilstoši Latvijas Vieglatlētikas savienības privātuma
politikai (apstiprināta 2020.gada 03.septembrī).

20.
Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi
20.1. Sacensību organizatoriem, dalībniekiem, treneriem un citām personām, kas
atrodas sacensību norises vietā, ir jāievēro valstī spēkā esošie Ministru kabineta
noteikumi nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai".
20.2. Sacensības notiek saskaņā ar LVS izstrādāto vieglatlētikas sacensību drošības
protokolu (apstiprināts 2022.gada 10.janvārī).
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