
Apstiprinu: 

   Jēkabpils Sporta centra 

direktora vietniece 

A. Jakubovska 

                                                                                                                                                  2022.gada 20.jūnijā 
                                                                   

 Jēkabpils novada atklātais čempionāts vieglatlētikā veterāniem  
 

 

NOLIKUMS 
 

Mērķis un 

uzdevumi: 
1. Popularizēt vieglatlētiku Jēkabpils novadā un Latvijā. 

2. Pilnveidot sacensību pieredzi sporta vecmeistaru vidū. 

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

citu novadu vieglatlētiem un sacensību organizatoriem. 

4. Noskaidrot novada un republikas labākos vieglatlētus - vecmeistarus.  

5. Veicināt sportistu labāku sagatavotību valsts un starptautiska mēroga sacensībām. 

 

 Laiks un vieta: Čempionāts notiek Jēkabpils stadionā, Brīvības ielā 289,  

2022.gada 30.jūlijā, plkst. 10:00  

 
Sacensību vadība: Čempionātu organizē Jēkabpils Sporta centrs (reģ.Nr.40900008726) sadarbībā ar LVVA 

(reģ.Nr. 40008203134). 

Čempionāts iekļauts Latvijas Vieglatlētikas Savienības (www.athletics.lv) un Latvijas 

Vieglatlētikas veterānu asociācijas (www.lvva.lv) sacensību kalendāros.  

To vada apstiprināta tiesnešu kolēģija. Galvenais tiesnesis Aivars Noris, galvenā 

sekretāre Baiba Grasa. Informācija T.26321112; baiba.grasa@jekabpilssc.lv  

Dalībnieki: 1.Čempionātā piedalās Jēkabpils novada un uzaicināto novadu sporta vecmeistari: 

2.Katrs dalībnieks drīkst piedalīties ne vairāk kā trīs disciplīnās šādās vecuma grupās. 

   2.1. Dāmas I grupa  (30+līdz 54g. (1968.g. – 1992.g.dz.)); 

   2.2. Dāmas II grupa (55+ un vec. ( 1967.g. dzim. un vec.)); 

   2.3. Kungi I grupa    (35+ līdz 59g. (1963.g. – 1987.g.dz.)); 

   2.4. Kungi II grupa   (60+ un vec. (1962.g.dzim.un vec.)). 

 

 

  

 

Dalībnieku 

uzņemšana 
Visus izdevumus, kas saistīti ar sportistu ierašanos uz čempionātu, sedz sportisti paši vai 

komandējošā organizācija. Izdevumus, kas saistīti ar čempionāta organizēšanu, sedz Jēkabpils 

Sporta centrs un LVVA. 

Dalības maksa čempionātā EUR 5,00.  

Maksājot dalības maksu elektroniski, maksājuma mērķī norādiet: sacensību nosaukumu. 

Rekvizīti: Rēķina izrakstīšanai rakstīt uz e-pastu: lvva.masters@gmail.com 

Biedrība "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija" 

Reģ. Nr. 40008203134 

Juridiskā adrese: Zemes iela 4, Ķekava, Ķekvas pag., Ķekavas nov., LV-2123 

Banka: AS Swedbanka 

Konts: LV60HABA0551035821716 

Dalības maksu varēs samaksāt arī sacensību dienā pie numuru izņemšanas. 

Jēkabpils novada sportisti, ar iepriekšēju reģistrēšanos, no dalības maksas atbrīvoti. 

Dalībniekiem, kuri piesakās sacensību dienā EUR 10,00 

 

 

 

Disciplīnas: Dāmas – 100 m, 400m, 800m, 3000m, augstlēkšana, tāllēkšana, lode, šķēps, diska mešana, 

3000m soļošana. 

Kungi  - 100 m, 400m, 1500m, 5000 m, augstlēkšana, tāllēkšana, lode, šķēps, diska mešana, 

5000m soļošana. 

 

http://www.athletics.lv/
http://www.lvva.lv/
mailto:baiba.grasa@jekabpilssc.lv
mailto:lvva.masters@gmail.com


Vērtēšana un 

apbalvošana: 
1. Čempionāts tiek rīkots pēc starptautiskajiem vieglatlētikas veterānu sacensību 

noteikumiem.  

2. Čempionāts ir individuāls, divās vecuma grupās. 

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 ar medaļu un 

sacensību suvenīru.  

5. Šo sacensību rezultāti LVVA biedriem tiek iekļauti konkursa  

,,LVVA 2022.gada labākais vieglatlēts’’ vērtējumā. 

 
Pieteikumi: Elektroniskā pieteikšanās www.lvva.lv atvērta no 01.07.2022.līdz 29.07.2022.plkst. 24:00 

Izmaiņu pieņemšana tiek pārtraukta vienu stundu pirms pirmā veida sākuma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personu datu 

aizsardzība, 

veselības atbilstība: 

1. Piesakoties čempionātam, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu izmantošanai 

sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu 

izmantošanai sacensību publiskajos materiālos. 

2. Čempionāta dalībnieki apņemas ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai 

ierobežotu Covid-19 izplatību. 

3. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselību un drošību. 

4. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieka iespējamajām traumām sacensību 

laikā. 

5. Sacensību vietā tiks nodrošināts medicīnas personāls. 

 

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

vienīgi sacensību vajadzībām. 

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

adrese Brīvības iela  120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201  

 

http://www.lvva.lv/

