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2021.gada 24 .jūlijā

Preiļu novada čempionāta vieglatlētikā pieaugušajiem un jaunatnei

NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevumi.
• Popularizēt un attīstīt vieglatlētiku Preiļu novadā .
• Nodrošināt sacensību praksi jaunajiem vieglatlētiem.
2. Laiks un vieta.
• Sacensības notiks 2021.gada 13.augustā Preiļu BJSS stadionā. Sacensību
sākums plkst. 16.00.
3. Vadība.
• Sacensības organizē Preiļu novada BJSS vieglatlētikas nodaļa
• Sacensību galvenais tiesnesis – Leonīds Valdonis (29556446)
Sacensību galvenā sekretāre – Viktorija Neištadte (20262511)
4. Dalībnieki.
Sacensībās piedalās dalībnieki šādās vecuma grupās:
1) pieaugušie - 2005.g.dzimuši un vecāki
2) jaunatne - 2006.g.dzimuši un jaunāki
5. Sacensību programma.
Pieaugušie – 2005.g.dz. un vecāki (sievietes,vīrieši)
100m, 400 m, 800 m, 3000 m., tāllēkšana, augstlēkšana, šķēpa mešana, diska
mešana; 2000 soļošana sievietes, 3000 m soļošana vīrieši.
Jaunatne - 2006.g.dz. un jaunāki (jaunietes,jaunieši)
100m, 400 m, 1500m., tāllēkšana, augstlēkšana, šķēpa mešana, diska mešana,
2000 m soļošana jaunietes, 3000 m soļošana jaunieši.
6. Uzvarētāju noteikšana.
• Sacensības ir individuālas. Katrs dalībnieks drīkst startēt 3 disciplīnās.
Uzvarētāji tiek noteikti atbilstoši vieglatlētikas sacensību noteikumiem.
7. Apbalvošana.
• 1.- 3.vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Preiļu novada medaļām.
8. Pieteikumi.
• Pieteikties sacensībām līdz 11.augusta 24.00 LVS mājas lapā vai sūtot
aizpildītu pieteikumu uz www.preilubjss@preili.lv
• Dalībnieku atsaukšana sūtot SMS: ne vēlāk kā 2 h pirms sacensību starta.
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•

9.Citi nosacījumi.
Pasākumu organizē un sarīkošanas izdevumus sedz Preiļu novada BJSS, visi
izdevumi, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās ir uz komandējošo
organizāciju vai dalībnieku rēķina.
Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei
sacensību organizēšanas vajadzībām un sacensību laikā organizatoru uzņemto
fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.
Stadionā drīkstēs atrasties tikai sportisti un viņu treneri, kā arī sacensību
tiesneši un organizatori.
Ierašanās sacensību vietā , ne agrāk kā 2 stundas pirms sportista disciplīnas
starta.

• Sacensību laikā jāievēro sociālās distancēšanās noteiktās prasības neveicinot

neattaisnotu drūzmēšanos.
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”
Sacensību organizators apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām
personām un tiks izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām.

