
Apstiprinu 

Jēkabpils sporta centra 

                                                                                                                                                   direktora vietniece 

A.Jakubovska  

2019.gada 3.aprīlī 

NOLIKUMS 

30. JĒKABPILS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS VIEGLATLĒTIKĀ PIEAUGUŠAJIEM un U-16 

 SPORTISTU - PĒTERA ZELTIŅA, JURA BĒRZIŅA, FRANČA SJOMKĀNA PIEMIŅAI 
 

Mērķis  

un uzdevumi: 

1. Popularizēt vieglatlētiku Jēkabpils pilsētā. 

2. Pilnveidot sacensību pieredzi pieaugušo un jauniešu vidū. 

3. Veicināt draudzīgas, pieredzes apmaiņām bagātas, konkurētspējīgas attiecības ar citu  

     sporta klubu un sporta skolu vieglatlētiem 

4. Noskaidrot pilsētas un republikas labākos vieglatlētus. 

5. Godināt soļotāja P.Zeltiņa un lodes grūdēja J.Bērziņa un izcila skolotāja-trenera F. Sjomkāna 

piemiņu 

 

 Laiks un vieta: Čempionāts notiek 2019.gada 5.maijā plkst. 11:00 Jēkabpils stadionā, Brīvības ielā 289. 

Sacensību 

vadība: 

 Čempionātu organizē Jēkabpils sporta centrs sadarbībā ar Jēkabpils sporta skolu un Sporta klubu 

,,Jēkabpils Lūši’’. To vada apstiprināta tiesnešu kolēģija. 

Galvenais tiesnesis Aivars Noris ( tālr. 26809363 ). 

Dalībnieki: Čempionātā piedalās 2003.gadā dzimušie un agrāk vīrieši un sievietes, 2004.-2005. gadā (U 16) dzimušie 

zēni un meitenes.  

Soļošanā sekojošās grupās: 2004.-2005.g.dz. meitenes un zēni, 2003.g.dz. un agrāk vīrieši un sievietes, 

SV35+, SV45+, SV55+, SV65+, SV75+ 

Dalībnieki par savu veselību atbild paši vai organizācija, kura piesaka dalību. 

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu izmantošanai sacensību protokolos, 

sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos 

materiālos. 

 

 
Programma: Sievietes un meitenes:  

  100m, 400m, 1500m, tāllēkšana, augstlēkšana, lodes grūšana, šķēpa mešana, 5000m un 3000m soļošana. 

Vīrieši un zēni:  
  100m, 400m, 1500m, tāllēkšana, augstlēkšana, lodes grūšana, šķēpa mešana, 10000m; 5000m soļošana 

(2004.-2005.g.dz.zēniem - 3000m soļošana). 

 

Vērtēšana: Čempionāts ir individuāls. 

Uzvarētājus nosaka atbilstoši vieglatlētikas sacensību noteikumiem.  

 
Apbalvošana: PIEAUGUŠAJIEM 

1. – 3. vietu ieguvēji katrā disciplīnā tiek apbalvoti ar medaļu, diplomu un Jēkabpils reģiona ražotāju 

produkciju. Absolūtie uzvarētāji lodes grūšanā un soļošanā saņem piemiņas kausu 

Par Jēkabpils stadiona rekorda labošanu čempionāta disciplīnās (izņemot 10000m soļošanu) 

pieaugušajiem – naudas balva EUR 50,00 

 

U-16 GRUPĀ  

1.-3.vietu ieguvēji katrā disciplīnā tiek apbalvoti ar medaļu, diplomu un saldumu balvu. 

 Pieteikumi: Pieteikšanās sacensībām Latvijas Vieglatlētikas savienības mājas lapā www.athletics.lv līdz 2019. gada 
2.maijam plkst. 12:00  

Precīza pieteikšanās adrese: https://athletics.lv/lv/event/36441/competitions , izmantojot pogu 

,,PIETEIKŠANĀS’’. Jautājumu gadījumā zvanīt sacensību sekretārei Baibai Grasai T.26321112 

Dalības maksa iepriekš pieteiktajiem dalībniekiem EUR 3,00  

Dalībniekiem, kuri piesakās sacensību dienā EUR 5,00 

No maksas atbrīvoti Jēkabpils pilsētas sportisti. 

Pieteikumu un izmaiņu pieņemšana tiek pārtraukta vienu stundu pirms pirmā veida sākuma. 

 

 

 

Finansēšana: Ar apbalvošanu  saistītos izdevumus sedz Jēkabpils sporta centrs. Tiesnešu apmaksu  un sacensību 

prezentācijas izdevumus no dalības maksu fonda sedz SK ,,Jēkabpils Lūši’’, saldumu balvas U-16 grupai sedz 

Jēkabpils sporta skola. Ēdināšanas izdevumus un dalības maksu sedz komandējošā organizācija vai pats 

dalībnieks. 

      

       Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi 

sacensību vajadzībām. 

      Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, adrese 

Brīvības iela  120, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis 65236777, elektroniskā pasta adrese pasts@jekabpils.lv  
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