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NOLIKUMS
13. LĪGU UN JĀŅU ATKLĀTAJAM VIEGLATLĒTIKAS ČEMPIONĀTAM
1. Mērķis
1.1. Popularizēt un attīstīt vieglatlētiku Latgalē.
1.2. Stiprināt draudzības saites vieglatlētikas veterānu vidū.
1.3. Veicināt labāku sagatavotību valsts un starptautiskām sacensībām.
2. Vieta un laiks
2.1. Sacensības notiks 2022. gada 23. jūnijā plkst. 10.00 Preiļu Sporta skolas stadionā, Aglonas iela 24, Preiļi,

Preiļu pilsēta, LV-5301.
3. Sacensību vadība
3.1. Sacensības vada rīcības komiteja:
 Līvānu novada domes priekšsēdētājs – Andris Vaivods, tālr. 29230840;
 Preiļu novada domes priekšsēdētāja –Ārijs Vucāns, tālr. 29488414;
 Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas direktors,
sacensību galvenais tiesnesis– Edgars Vaivods, tālr. 26179015;
 Līvānu novada Kultūras, tūrisma un sporta pārvaldes sporta organizatore– Mārīte Vilcāne, tālr.
29537229;
 Preiļu novada BJSS pieaugušo sporta pasākumu organizatore – Mārīte Pokšāne, tālr.26567991.
 Sacensību galvenais sekretārs -Māris Grigalis, tālr. 27837103.
4. Dalībnieki
4.1. Sacensībās piedalās vieglatlēti vecumā no 30 gadiem (1992. g. dz. un vecākas sievietes) un 35 gadiem (1987.
g. dz. un vecāki vīrieši). Sacensības ir individuālas.
4.2. Katrs dalībnieks drīkst piedalīties ne vairāk kā trīs disciplīnās.
4.3. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju
izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.
4.4. Dalībnieki sacensību laikā personīgi atbild par savu veselības stāvokli un tā atbilstību izvēlētajai
fiziskajai slodzei.
4.5. Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti

vienīgi sacensību vajadzībām. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada Izglītības pārvalde,
reģistrācijas Nr. 40900025196, adrese Rēzeknes iela 26, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.
5. Programma
DĀMAS – 100 m, 400 m, 1500 m, augstlēkšana, tāllēkšana, lode, šķēps, disks, 3000 m soļošana.
KUNGI – 100 m, 400 m, 1500 m, augstlēkšana, tāllēkšana, lode, šķēps, disks, 3000 m soļošana.
6. Vecuma grupas
Dāmas: 1. vec. gr. 30-34 g., 2. vec. gr. no 35-39 g., 3. vec. gr. no 40-44 g., 4. vec. gr. no 45-49 g., 5. vec. gr. no
50-54 g., 6. vec. gr. no 55-59 g., 7. vec. gr. no 60-64 g., 8. vec. gr. no 65-69 g., 9. vec. gr. no 70-74 g. un tā tālāk.
Kungi: 1. vec. gr. no 35-39 g., 2. vec. gr. no 40-44 g., 3. vec. gr. no 45-49 g., 4. vec. gr. no 50-54 g., 5. vec. gr. no
55-59 g., 6. vec. gr. no 60-64 g., 7. vec. gr. no 65-69 g., 8. vec. gr. no 70-74 g., 9. vec. gr. no 75-79 g. un tā tālāk.
7. Pieteikumi
7.1. Pieteikšanās internetā www.lvva.lv vai rakstot uz e-pastu marite.vilcane@livani.lv ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas
pirms sacensībām (20. jūnijs). Pieteikumā obligāti jānorāda pilnus dzimšanas datus.
8. Sarīkošanas kārtība
8.1. Sacensības tiek rīkotas pēc starptautiskiem vieglatlētikas veterānu sacensību noteikumiem.
9. Apbalvošana
9.1. Katrā vieglatlētikas disciplīnā uzvarētājus nosaka pēc veterānu koeficientu tabulām un apbalvo ar Jāņu sieru.
9.2. Līgas un Jāņi tiks īpaši sumināti.
9.3. Trīs augstvērtīgāko rezultātu īpašnieki (pēc veterānu koeficientu tabulām) sieviešu un vīriešu konkurencē tiks
apbalvoti ar krekliņiem.
10. Uzņemšanas noteikumi
10.1.Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz paši dalībnieki vai komandējošā organizācija.
10.2. Izdevumus, kas saistīti ar sacensību sarīkošanu un dalībnieku apbalvošanu, sedz Līvānu un Preiļu novadu
pašvaldības.
10.3. Dalības maksa sacensībās – 6,00 EUR no dalībnieka.
11. Sacensību dalībnieki ir atbildīgi par noteikumu ievērošanu sporta bāzē. Pārkāpjot drošības un

uzvedības noteikumus (smēķēšana, alkohola, narkotiku lietošana un t.t) dalībnieks tiek diskvalificēts.

Sacensību organizatoriem, dalībniekiem, treneriem un citām personām, kas atrodas sacensību norises
vietā ir jāievēro valstī spēkā esošais Ministru kabineta rīkojums Nr. 720 “Par ārkārtas situācijas
izsludināšanu” un Ministru kabineta noteikumi Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai". Sacensības notiek saskaņā ar LVS izstrādāto vieglatlētikas
sacensību drošības protokolu (apstiprināts 2022.gada 10.janvārī).

