
 

Apstiprinu: 

     Jēkabpils sporta centra 

direktora vietniece 

A.Jakubovska 

                                                                                                                                                  2016.gada 28.jūlijā 

                                                                   

 

 

NOLIKUMS 

5. JĒKABPILS  ATKLĀTAIS  VETERĀNU ČEMPIONĀTS  VIEGLATLĒTIKĀ 

 ,,Esam kopā sportojot’’ 

 

Mērķis un uzdevumi: 1. Popularizēt vieglatlētiku iedzīvotāju vidū. 
2. Noskaidrot republikas labākos sporta veterānus vieglatlētikā 
3. Stiprināt draudzības saites vieglatlētikas veterānu vidū 
4. Veicināt sportistu labāku sagatavotību valsts un starptautiska mēroga sacensībām. 
 
 Laiks un vieta: Čempionāts notiek Jēkabpilī, stadionā, Brīvības ielā 289,  
2016.gada 27.augustā, plkst. 11:00  
 

Sacensību vadība: Čempionātu organizē Jēkabpils sporta centrs. To vada apstiprināta tiesnešu kolēģija. 
Galvenais tiesnesis Aivars Noris, galvenā sekretāre Baiba Grasa. Informācija 
22172180 (Aiva Jakubovska). 

Dalībnieki: 1.Čempionāts ir individuāls, tajā piedalās vieglatlēti vecumā no 30 gadiem ( 1986.g.dz. 

sievietes) un 35 gadiem ( 1981.g.dz.vīrieši). 

2.Uzaicināti arī pārējo Latvijas reģionu sportisti. 

3.Katrs dalībnieks drīkst piedalīties ne vairāk kā trīs disciplīnās.  

4.Dalībnieki ar parakstu apliecina, ka personīgi atbild par savu veselības stāvokli un tā 

atbilstību izvēlētajai fiziskajai slodzei.  

5.Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru 

uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos. 

 

 

  
 

Programma: Dāmas – 100 m, 400m, 800m, 3000m, augstlēkšana, tāllēkšana, lode, šķēps, diska mešana, 
3000m soļošana 
Kungi  - 100 m, 400m, 1500m, 5000 m, augstlēkšana, tāllēkšana, lode, šķēps, diska mešana, 
5000m soļošana 
 

Sarīkošanas kārtība: Čempionāts tiek rīkots pēc starptautiskajiem vieglatlētikas veterānu sacensību noteikumiem.  
 

Apbalvošana:  Katrā vieglatlētikas disciplīnā 1.-3.vietu ieguvēji pēc vecuma koeficientu sistēmas, 
tiek apbalvoti ar medaļām, balvām un diplomiem.  

 Katrā disciplīnā absolūti labākā reālā rezultāta uzrādītāji saņem čempionāta 5-
gades piemiņas medaļu. 

 Čempionāta augstvērtīgākā rezultāta uzrādītājs sievietēm un vīriešiem, vērtējot 
pēc IAAF punktu tabulām balvā saņem 50,00 EUR naudas balvu. 
 Pieteikumi: Elektroniskā pieteikšanās internetā atvērta no 1.augusta www.lvva.lv  

 
 
 
 
 

Finansēšana: Čempionāta izdevumus sedz Jēkabpils sporta centrs. Ceļa, ēdināšanas izdevumus un 
dalības maksu sedz komandējošā organizācija vai pats dalībnieks.  
Dalības maksa sacensībās EUR 3,00 no dalībnieka, iepriekšējais pieteikums tiek uzskatīts kā 

garantija dalības maksai sacensību dienā. No maksas atbrīvoti Jēkabpils pilsētas sportisti. 

Piesakoties sacensību dienā dalības maksa EUR 5,00 

Katrs dalībnieks reizē ar starta numuru saņem sacensību suvenīru un talonu bukstiņputras 

mielastam. 

 
 

 
    

 

 

 

 

 

 

Info: Aiva Jakubovska, tel. 22172180; jekabpilssc@inbox.lv 
 

 

http://www.lvva.lv/
mailto:jekabpilssc@inbox.lv

