Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas"
valdes sēdes protokols Nr.02-2019
Vieta: Salaspils stadions, Ceru iela 1, Salaspils, Salaspils pilsēta, LV-2121
Datums: 2019.gada 15.jūnijā.
Sēdes vadītājs: Guntis Zālītis
Protokolists: Dace Faituša
Piedalās: Dace Brakanska, Dace Faituša, Aivars Puriņš, Iraida Zālīte, Laine Kreicere,
Ināra Fjodorova.
Darba kārtībā:
1. Jauno LVVA biedru apstiprināšana (sask.ar sarakstu).
2. Ziņojums par 5. Latvijas čempionāta veterāniem rīkošanu, aktualitātes:
2.1. nolikuma apstiprināšana;
2.2. medaļas maketa apstiprināšana, medaļu skaits;
2.3. dalībnieku numuru, sertifikātu maketu apstiprināšana, to skaits;
2.4. sacensību programmas un scenārija projektu apstiprināšana;
2.5. apbalvošanas kritēriji - dāvanas LČ vecākajiem dalībniekiem.
3. Gatavošanās Baltkrievijas atklātajai kausa izcīņai vieglatlētikā veterāniem: Grodņa,
29.-30.06.2019. (Latvijas izlases sastāvs, komandas vadītājs).
4. Citi jautājumi.
1. Jauno LVVA biedru apstiprināšana saskaņā ar sarakstu.
Valde klausās: Saņemti 3 (trīs) iesniegumi par uzņemšanu LVVA asociācijā: Didzis
Brants, Ludmila Joce, Gita Karlsone.
Lēmums Nr.02/1-2019: Apstiprināti par LVVA biedriem: Didzis Brants, Ludmila
Joce, Gita Karlsone.
Balso: 7 par, 0 pret
Pēc ___________________________ pieprasījuma viņa atsevišķās domas tiek
ierakstītas protokolā: _________________________________________________

2. Ziņojums par 5. Latvijas čempionāta veterāniem rīkošanu, aktualitātes.
2.1. nolikuma apstiprināšana
Valde klausās: Ir izstrādāts sacensību nolikuma projekts 5.Latvijas čempionātam
Gulbenē, kurš veidots ņemot par paraugu LČ Rēzeknē. Dace Brakanskas ierosinājums
vīriem 1500m vietā likt 800m distanci. Sacensības notiek vienu dienu un universālie
skrējēji arī varbūt vēlas piedalīties vairākās disciplīnās. Ja 800m un 5000m programmā
tiek izliktas ar lielāku laika intervālu, tad ir iespēja noskriet abas distances.

Lēmums Nr.02/2.1.-2019: Sacensību nolikumā un programmā vīriešiem 1500m
distances vietā likt 800m. Apstiprināt 5.LČ nolikumu (Pielikumā Nr.1).
Balso: 7 par, 0 pret
Pēc ___________________________ pieprasījuma viņa atsevišķās domas tiek
ierakstītas protokolā: _________________________________________________
2.2. medaļas maketa apstiprināšana, medaļu skaits:
Valde klausās: Laine Kreicere prezentē medaļu maketus (Protokola pielikumā Nr.2).
Lēmums Nr.02/2.2.-2019: Lainei Kreicerei pasūtīt 320gab. medaļas (180 – zelta, 95 –
sudraba, 45 – bronzas).
Balso: 7 par, 0 pret
Pēc ___________________________ pieprasījuma viņa atsevišķās domas tiek
ierakstītas protokolā: _________________________________________________
2.3. dalībnieku numuru, sertifikātu maketu apstiprināšana, to skaits:
Valde klausās: Laine Kreicere prezentē dalībnieku numuru un sertifikātu maketus.
(Protokola pielikumā Nr.2).
Lēmums Nr.02/2.3.-2019: Lainei Kreicerei pasūtīt 250 dalībnieku numurus un 250
sertifikātus.
Balso: 7 par, 0 pret
Pēc ___________________________ pieprasījuma viņa atsevišķās domas tiek
ierakstītas protokolā: _________________________________________________
2.4. sacensību programmas un scenārija projektu apstiprināšana:
Valde klausās: Ir izstrādāts sacensību programmas projekts 5.Latvijas čempionātam,
kur vīriešiem 1500m distances vietā ierosinājums likt 800m. Programmas projekts
(Protokola pielikumā Nr.3).
Lēmums Nr.02/2.4.-2019: Apstiprināt 5.LČ programmu (Protokola pielikumā Nr.3).
Balso: 7 par, 0 pret
Pēc ___________________________ pieprasījuma viņa atsevišķās domas tiek
ierakstītas protokolā: _________________________________________________

2.5. apbalvošana - dāvanas LČ vecākajiem dalībniekiem:
Valde klausās: Ir sarūpētas dāvanas par godu 5.Latvijas Čempionātam no mūsu
sadarbības partneriem: Sporta muzeja, VIVA SPORT, Latvijas Vieglatlētikas
Savienības, Gulbenes novada pašvaldības. Dāvanas pasniegt vecākajam dalībniekam/cei katrā disciplīnā.

Lēmums Nr.02/5-2019: Pasniegt sadarbības partneru dāvanas
dalībniekam/-cei katrā disciplīnā par godu 5.Latvijas Čempionātam.

vecākajam

Balso: 7 par, 0 pret
Pēc ___________________________ pieprasījuma viņa atsevišķās domas tiek
ierakstītas protokolā: _________________________________________________

3. Gatavošanās Baltkrievijas atklātajai kausa izcīņai vieglatlētikā veterāniem:
Grodņa, 29.-30.06.2019. (Latvijas izlases sastāvs, komandas vadītāja).
Valde klausās: Dalībai Baltkrievijas čempionātā sportisti piesakās patstāvīgi, vai ar
Ināras Fjodorovas palīdzību, kā arī Ināra Fjodorova palīdz nokārtot iebraukšanas
atļaujas iebraukšanai Baltkrievijā. No Daugavpils tiek organizēts autobuss braucienam
uz Grodno, pieteikties pie Ināras Fjodorovas uz autobusa vietām. Reģistrācija
sacensībām atvērta līdz 25.jūnijam, pēc šī datuma arī būs zināms kopējais Latvijas
izlases sportistu skaits. Ierosinājums par komandas vadītāju Grodņā izvirzīt Ināru
Fjodorovu un uzticēt risināt jautājumus saistītus ar Latvijas izlasi Baltkrievijā sacensību
laikā.
Lēmums Nr.02/3-2019: Par komandas vadītāju Baltkrievijas Čempionātam Grodņā
apstiprināt Ināru Fjodorovu.
Balso: 7 par, 0 pret
Pēc ___________________________ pieprasījuma viņa atsevišķās domas tiek
ierakstītas protokolā: _________________________________________________

4. Citi Jautājumi.

Sēdes vadītājs: Guntis Zālītis __________________________

Sēdes protokolists: Dace Faituša________________________

PIELIKUMS NR.1
NOLIKUMS
5. LATVIJAS ČEMPIONĀTS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM
2019
Mērķis un uzdevums:
•
•
•
•

Popularizēt un attīstīt vieglatlētiku sporta veterānu – senioru vidū.
Noskaidrot 2019. gada Latvijas labākos vieglatlētus veterānus – seniorus.
Stiprināt draudzības saites vieglatlētikas veterānu vidū.
Veicināt sportistu labāku sagatavotību Baltijas, Eiropas un pasaules mēroga
sacensībām.

Vieta un laiks:
Čempionāts notiks 2019. gada 06. jūlijā, Gulbenes stadionā, O.Kalpaka ielā 1A.
Čempionāta atklāšana: plkst. 10:45. Sacensību sākums: plkst. 11.00.
Dalībnieki / Vecuma grupas:
•

Dāmām: W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80,W85+
(W/S – Women / Sievietes, attiecīgi 1.-12.grupa.).
• Kungiem: M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90+
(M/V – Men / Vīrieši, attiecīgi 1.-12.gr.).
✓ Piederību atbilstošajai vecuma grupai nosaka pēc dalībnieka vecuma uz 2019. gada 06.
jūliju.
✓ Katrs dalībnieks drīkst piedalīties ne vairāk kā trīs disciplīnās.
✓ Tehniskajās disciplīnās dalībniekiem paredzēti 4 mēģinājumi bez fināla.
✓ Katrs dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību izvelētajai
slodzei.
✓ Dalībnieks bez numura pie starta netiek pielaists.
✓ Dalībnieki LVVA organizētajās vieglatlētikas sacensībās pie starta tiek pielaisti tikai
vieglatlētikas starta formā. Uz apbalvošanu dalībniekiem jāierodas sporta tērpā.
✓ Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personas datu izmantošanai
sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un
videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.
✓ Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks
izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām.
Disciplīnas:
•

Dāmas – 100 m, 400m, 800m, 3000m, augstlēkšana, tāllēkšana, trīssoļlēkšana, lodes
grūšana, šķēpa mešana, diska mešana, 5000m soļošana.
• Kungi - 100 m, 400m, 800m, 5000 m, augstlēkšana, tāllēkšana, trīssoļlēkšana, lodes
grūšana, šķēpa mešana, diska mešana, 5000m soļošana.
Reģistrācija sacensībām:
•

•

Reģistrācija sacensībām LVVA mājaslapā : www.lvva.lv , norādot vārdu, uzvārdu,
dzimšanas gadu, mēnesi, datumu un disciplīnas. Reģistrēšanās atvērta līdz 03. jūlijam
plkst.23:59.
Dalības maksa čempionātā 8,00 EUR - LVVA biedriem, kas nokārtojuši savas ikgadējās
biedru saistības, pārējiem – 10,00 EUR. Dalības maksa jāpārskaita sacensību
organizatoriem – LVVA - līdz 2019. gada 03. jūlijam.
REKVIZĪTI:
Biedrība "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija"
Reģ. Nr. 40008203134
Jurid.adrese: Zemes iela 4, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123
Banka: AS Swedbanka, SWIFT kods: HABALV22, Konts:
LV60HABA0551035821716

•
•

Izņēmumu gadījumos dalības maksu iespējams veikt skaidrā naudā stadionā pirms
sacensībām papildus maksājot 5,00 EUR.
Sacensību dienā pieteikšanās sacensībām netiek atļauta. Izņēmumu gadījumos, ja no
galvenā tiesneša saņemta atļauja, tad papildus maksa 10,00 EUR.

Apbalvošana
•
•

Latvijas čempionāta pirmo trīs vietu ieguvēji (Latvijas iedzīvotāji) katrā disciplīnā un
vecuma grupā tiks apbalvoti ar medaļām.
Katram Latvijas Čempionāta dalībniekam tiek izsniegts viens sertifikāts par piedalīšanos
sacensībās.

Finansēšana
•
•
•
•

Dalībnieku izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā
organizācija vai paši dalībnieki.
Tiesnešu apmaksu sedz Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija.
Godalgoto vietu ieguvējus Latvijas čempionātā ar medaļām apbalvo „Latvijas Vieglatlētikas
savienība” un Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija.
Sporta bāzi nodrošina Gulbenes novada pašvaldība.

Sacensību organizatori:
• Latvijas Čempionātu organizē Biedrība „Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija”,
Gulbenes sporta centrs un Latvijas Vieglatlētikas Savienība sadarbībā ar Gulbenes novada
pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļu . Galvenais tiesnesis – Dace Anča (tel.nr.
29295359, e-pasts: dace.anca@gulbene.lv).
Informācija:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sacensības tiek rīkotas saskaņā ar IAAF un WMA noteikumiem.
Dalībniekam izdotajam sacensību numuram ir jābūt kārtīgi piestiprinātam (četros stūros),
numuram nedrīkst būt apgrieztas vai nolocītas malas. Ja šie nosacījumi netiek izpildīti,
dalībnieks pie starta netiek pielaists.
Jebkuri protesti tiek izskatītī saskaņā ar IAAF sacensību noteikumu 146. punktu.
Protesta iesniegšanas gadījumā, komandas pārstāvjiem tas rakstiskā formā kopā ar ķīlas
naudu 20,00 EUR (divdesmit eiro) apmērā jāiesniedz sacensību galvenajam tiesnesim 30
min. laikā pēc rezultātu paziņošanas.
Citas neminētas problēmas un situācijas tiks risinātas kopā ar sacensību galveno tiesnesi un
LVVA pārstāvjiem.
Sacensībās ir nodrošināta medicīniskā palīdzība, palīdzot sportistam vieglas traumas
gadījumā.
Visi rezultāti izdrukātā veidā tiek publiskoti uz informācijas dēļa tik ātri, cik vien tas ir
iespējams.
Sacensību rezultāti elektroniskajā versijā tiks publicēti www.lvva.lv.
Tehniskā specifikācija:
Vecuma grupa

Lode (kg)

Disks (kg)

Šķēps (kg)

Dāmas (W):

4

1

600

50+; 55+;

3

1

500

60+; 65+; 70+

3

1

500

30+; 35+; 40+, 45+;

75+; 80+; 85+

2

0,75

400

Kungi (M):

7,26

2

800

50+; 55+;

6

1,5

700

60+; 65+;

5

1

600

70+; 75+;

4

1

500

80+; 85+; 90+;

3

1

400

35+; 40+; 45+;
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