APSTIPRINU
Biedrības “Vieglatlētikas klubs "SATURN 7"”
valdes loceklis
__________ / I.Fjodorova
2022.gada „____”____________

SASKAŅOTS
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
“Sporta
pārvalde”
vadītāja
p.i.
____________ / A.Romanovskis
2022.gada „____”____________

6. ZIEMAS ATKLĀTAIS LATGALES ČEMPIONĀTS SENIORIE VIEGLATLĒTIKĀ TELPĀS
NOLIKUMS
Mērķis un uzdevumi Popularizēt vieglatlētiku iedzīvotāju vidū;
Senioru (veterānu) vieglatlētikas kustības popularizācija un attīstība visos
Latgales reģionos;
Noskaidrot republikas labākos sporta veterānus vieglatlētikā;
Stiprināt draudzības saites vieglatlētikas veterānu vidū;
Veicināt sportistu labāku sagatavotību valsts un starptautiska mēroga.
Laiks un vieta
Vieglatlētikas manēžā (13. vsk.), Valkas 4b, Daugavpilī;
2022gada 23.aprīlī, plkst.12.00
Sacensību vadība
Sacensības organizē biedrība ,,Vieglatlētikas klubs “Saturn7”” sadarbībā ar
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta pārvalde”.
To vada apstiprināta tiesnešu kolēģija.
Galvenais tiesnesis - Ināra Fjodorova, galvenā sekretāre - Santa Ūpīte.
Informācija + 371 26483993 (Ināra Fjodorova).
Dalībnieki
1. Sacensībās startē:
1.1. Dāmas I grupa (30+līdz 54g. (1992.g. –1968.g.dz.));
1.2. Dāmas II grupa (55+ un vec. ( 1967.g. dzim. un vec.));
1.3. Kungi I grupa (35+ līdz 59g. (1987 –. 1963.g. g.dz.));
1.4. Kungi II grupa (60+ un vec. (1962.g.dzim.un vec.)).
2. Katrs dalībnieks drīkst piedalīties ne vairāk kā divās disciplīnās.
3. Dalībnieki ar parakstu apliecina, ka personīgi atbild par savu veselības stāvokli
un tā atbilstību izvēlētajai fiziskajai slodzei.
4. Sacensības tiks fotografētas un filmētas, iegūtais materiāls tiks izmantots
sacensību organizatoru vajadzībām un publicitātes nodrošināšanai.
5. Personas datu aizsardzības notiek atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes
Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ
Direktīvu 95/46/EK ( turpmāk – VDAR) 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts (apstrāde
ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot
pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras).
Programma

Dāmas
Stadionā - 60 m, 200m, 1500m, 3000m soļošana, lode
Telpās - augstlēkšana, tāllēkšana, trīssoļlēkšana
Kungi
Stadionā - 60 m, 200m, 1500m, 3000m soļošana, lode
Telpās - augstlēkšana, tāllēkšana, trīssoļlēkšana.

Vērtēšana un
apbalvošana

1.Sacensības ir komandu - individuālās divās vecuma grupās;
2. Komandu cīņā piedalās tikai Latgales reģiona sportisti;
3. Katrā vieglatlētikas disciplīnā I un II vecuma grupā dāmām un kungiem
uzvarētājus nosaka pēc vecuma koeficientu tabulām;
4. 1.-3.vietu ieguvēji pēc koeficientu sistēmas abās grupās tiek apbalvoti 1.-3.
vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām, balvām un diplomiem,
4. Komandu vērtējuma trīs labākās Latgales komandas apbalvo ar kausiem un
diplomiem.
6. Komandu vērtējumā ieskaita 16 labākās vietas, par 1.vietu disciplīna savā grupā
saņem 15 punktus, par 2.vietu - 14 punktus, par 3. Vietu - 13 punktus u.t.t;
7. Ja komandu vērtējumā vairākām komandām ir vienāda punktu summa, tad
augstākā vieta komandai, kurai vairāk iegūtas 1.vietas. Ja pēc 1.vietām ir vienāds
skaits, tad vērtē 2. un 3. vietas.

Pieteikumi

Elektroniskā pieteikšanās LVVA mājas lapā – www.lvva.lv atvērta līdz 20.aprīlī
plkst.17.00.
No maksas (ar iepriekšēju pieteikumi) atbrīvoti Daugavpils pilsētas sportisti.
Dalības maksa sacensībās EUR 4,00 no dalībnieka. Iepriekšējais pieteikums tiek
uzskatīts kā garantija dalības maksai sacensību dienā.
Dalībnieki, kuri sacensībām piesakās sacensību dienā, dalības maksa EUR 8,00

Dalības maksa

Uzņemšanas
noteikumi

Epidemioloģiskā
informācija

biedrībai "Daugavpils vieglatlētikas klubs "Saturn7"" skaidrā naudā vai ar
pārskaitījumu:
Biedrība "Daugavpils vieglatlētikas klubs "Saturn7"
Reģ.Nr.40008268643
AS Citadele banka´LV60PARX0027142840001
Ar apbalvošanu saistītos izdevumus sedz biedrība “Daugavpils vieglatlētikas klubs
"Saturn7"”. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sporta pārvalde” sedz
izdevumus saskaņā ar piestādīto tāmi.
Ceļa, ēdināšanas izdevumus un dalības maksu sedz komandējošā organizācija vai
pats dalībnieks.
Aicinām būt sociāli atbildīgiem un ievērot divu metru distanci un nesāt sejas masku,
izņemot starta vietā. Lūgums ikvienu izvērtēt savu veselības stāvokli pirms došanās
uz sacensībām. Atgādinām, ka Covid-19 ierobežojumi un drošības sadzīves principi
turpinās!
Par epidemioloģisko prasību ievērošanu atbildīgā persona – Ināra Fjodorova, t.
26483993, e-pasts: fj.inara@inbox.lv;
Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumus Nr.662 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Biedrības
“Latvijas Vieglatlētikas Savienība” izstrādāto vieglatlētikas sacensību drošības
protokolu (apstiprināts 2022.gada 10.janvārī). Gadījumā, ja tiks ieviesti pastiprinoši
noteikumi valstī sacensības tiks atceltas.

