Konkursa „LVVA 2021. gada labākais vieglatlēts”
NOLIKUMS
(Labots saskaņā ar valdes sēdes lēmumiem 14.01.2021; 11.03.2021, 28.04.2021 un 16.06.2021)

1. Konkursa mērķis un uzdevums
Popularizēt un attīstīt veterānu vieglatlētiku Latvijā.
Radīt interesi sporta veterāniem regulāri trenēties un piedalīties sacensībās, kas vienlaicīgi ir arī
veselīga dzīves veida popularizēšana.

2. Konkursa vērtējumā iekļauto sacensību 2021. gada kalendārs
Kalendārā netiek iekļautas sacensības, kuras tiek rīkotas atsevišķām disciplīnām. Sacensību datumos
iespējamas izmaiņas, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju saistībā ar COVID-19 izplatību Latvijā un
pasaulē.

LVVA konkursa sacensību kalendārs 2021. gadam
Datums

Vieta

Nosaukums

07.07.2021

Gulbene

Gulbenes novada atklātais čempionāts vieglatlētikā

10.07.2021

Ogre

Ogres atklātais čempionāts vieglatlētikā veterāniem

08.08.2021

Jēkabpils

21.-22.08.2021

Ventspils

28.-29.08.2021

Cēsis

Pārceltas,
datumu precizēs

Koknese

Piezīmes

Jēkabpils atklātās sacensības veterāniem
vieglatlētikā stadionā “Lūša Kauss 2021''
8. Baltijas un 7.Latvijas čempionāts vieglatlētikā
veterāniem
58. LSVS Sporta spēles, vieglatlētika
"Viestura kauss" –
Kokneses čempionāts vieglatlētikā veterāniem

3. Konkursa dalībnieki
Konkursā piedalās visi LVVA biedri, kuri ir samaksājuši biedru naudu (min. 15,00 EUR) par
2021.gadu. Maksājumam jābūt veiktam līdz 2021. gada 01. augustam (ieskaitot). 2021.gada
05.augustā LVVA mājas lapā www.lvva.lv tiek publicēts LVVA biedru saraksts, kuriem ir tiesības
piedalīties un pretendēt uz Konkursa „LVVA 2021.gada labākais vieglatlēts” laureātu balvām.
Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru
uzņemto fotogrāfiju un video izmantošanai sacensību publiskajos materiālos, kā arī piekrīt personas
datu apstrādei atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē datu
aizsardzību. Personas datu apstrādes mērķis – Biedrības sacensību un konkursa organizēšana.
Dalībnieki personīgi atbild par savu veselības stāvokli un tās atbilstību izvēlētajai fiziskajai
slodzei.
Dalībnieki sacensībās piesakās un piedalās ar saviem patiesajiem personas datiem (kas reģistrēti pasē
vai ID apliecībā).
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4. Konkursa vadība
Konkursu organizē un rezultātus apkopo LVVA valdes apstiprināta komisija piecu komisijas
locekļu sastāvā (Laine Kreicere, Aivars Puriņš, Guntis Zālītis, Dace Pilsētniece, Dace Brakanska).

5. Konkursa vērtēšana
Konkursā tiek noteikti godalgoto vietu ieguvēji sekojošās vieglatlētikas disciplīnu nominācijās
dāmām un kungiem:
Nominācija “Labākais/ā sprinteris/e”: 50m, 60m, 100m, 200m, 400m.
Nominācija “Labākais/ā garo distanču skrējējs/a”: 600m, 800m, 1500m, 1 jūdze, 3000m, 5000m.
Nominācija “Labākais/ā soļotājs/a”: 3000m, 5000m.
Nominācija “Labākais/ā šķēpmetējs/a”, “Labākais/ā diska metējs/a”, “Labākais/ā lodes grūdējs/a”.
Nominācija “Labākais/ā tāllēcējs/a”, “Labākais/ā augstlēcējs/a”, “Labākais/ā trīssoļlēcējs/a”.
LVVA Konkursā tiek vērtēti jebkuru 4 sacensību labākie rezultāti no 2021.gada sacensību
kalendāra. Ja Konkursā iekļauto sacensību skaits konkrētā nominācijā ir mazāks par 5, tad Konkurss
tiek atcelts.
Vienās sacensībās tiek ņemts vērā viens labākais rezultāts nominācijā.
Konkursā tiek vērtēti arī dalībnieki, kuri startējuši mazāk kā 5 sacensībās.
Sacensībās, kurās nenotiek elektroniskā laika fiksēšana (fotofinišs), tad ar rokas hronometru
fiksētajiem rezultātiem 100m un 200m distancēs tiek pieskaitītas 0,24 sekundes, bet 400m skrējienā
0,14 sekundes.
Reālie rezultāti mešanu disciplīnās tiek vērtēti pēc WMA koeficientiem, soļošanas disciplīnās
pēc Grubba koeficientiem. Iegūtos rezultātus salīdzina pēc IAAF 2017. gada punktu tabulām.
Ja konkursa dalībnieki nav samaksājuši biedru naudu (min. 15,00 EUR) par tekošo gadu
līdz 2021. gada 01. augustam (ieskaitot), nav iespējams pretendēt uz laureātu balvām. Par
laureātu balvu piešķiršanu LVVA valdes komisija izlems tūlīt pēc 2021. gada konkursa rezultātu
apkopošanas.

6. Apbalvošana.
Sacensību rezultāti un kopvērtējums būs apskatāmi www.lvva.lv mājas lapā. Konkursa
laureātu apbalvošana notiks LVVA atskaišu konferencē par 2021.gadu (vieta un datums tiks paziņoti
atsevišķi). Ar laureātu piemiņas balvām tiks apbalvoti katras nominācijas 1. – 3.vietu ieguvēji dāmām
un kungiem.
Latvijas Vieglatlētikas Veterānu Asociācija
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