Apstiprinu:
Preiļu novada BJSS direktors E.Vaivods
2019. gada 15.novembrī
PREIĻU NOVADA ZIEMAS ČEMPIONĀTA VIEGLATLĒTIKĀ
NOLIKUMS
1.Mērķis un uzdevumi
Popularizēt un attīstīt vieglatlētiku Preiļu novadā.
Pārbaudīt veikto treniņu darbu un sportistu sagatavotību Preiļu novada BJSS.
Sekmēt talantīgu audzēkņu atlasi.
2.Laiks un vieta
Sacensības notiks 2019. gada 7. decembrī plkst. 11.00 Preiļu 2.vidusskolas
vieglatlētikas manēžā.
3.Dalībnieki
Sacensībās aicināti piedalīties Latgales reģiona novadu vieglatlēti. Nolikums ir
uzaicinājums piedalīties sacensībās.
Sacensības ir individuālas. Katrs dalībnieks drīkst startēt 3 disciplīnās.
Jaunatne – 2004.g.dz.un jaunāki
Pieaugušie – 2003.g.dz un vecāki
4.Programma
Jaunietēm, sievietēm - 60 m, 60 m/b , 1000 m – jaunietēm, 1500 m - sievietēm,
augstlēkšana, 1000 m soļošana , tāllēkšana, trīssoļlēkšana, pildbumbas vai lodes grūšana.
Jauniešiem, vīriešiem - 60 m, 60 m/b , 1000 m – jauniešiem, 1500 m - vīriešiem,
augstlēkšana, 1000 m soļošana, tāllēkšana, trīssoļlēkšana, pildbumbas vai lodes grūšana.
5. Pieteikumi un dalības maksa
Dalībnieku pieteikšanās sākas 22. novembrī un noslēdzas 5. decembrī plkst. 24.00
www.athletics.lv mājas lapā; tie kuriem nav piekļuves LVS mājas lapai iespējams pieteikties
pa e-pastu: preilubjss@inbox.lv.
Dalības maksa Eur 2.00,- no dalībnieka, izņemot Preiļu novada sportistus un BJSS
audzēkņus. Dalības maksa ar pārskaitījumu iemaksājama:
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301
Reģ.nr.: 90000065720
AS SEB banka, kods UNLALV2X
Konts nr.: LV08UNLA0026000130630
6.Apbalvošana
1.– 3. vietu ieguvējus apbalvos ar Preiļu novada BJSS medaļām un diplomiem.
7.Speciālie noteikumi.
Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personas datu apstrādei
sacensību protokolos un sacensību laikā uzņemto foto un video materiālu izmantošanai
publiskajos materiālos ar mērķi iestādes darba popularizēšanai, sacensību dalībnieku
sasniegumu atspoguļošanai. Sacensību organizators Preiļu novada pašvaldības izglītības
iestāde Preiļu novada BJSS, reģistrācijas nr.: 4271902192, apliecina, ka personu dati
netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām. Jūsu

personu datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada BJSS, kontaktinformācija: Aglonas iela
24, Preiļi, LV-5301.
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu un apbalvošanu sedz Preiļu novada
BJSS.
Sacensību vadība
Galvenais tiesnesis: L.Valdonis (29556446), sekretāre: S.Vulāne (26040788).

