
 
APSTIPRINU: 
Biedrības 
“Vieglatlētikas klubs "SATURN 7"” 
 
valdes loceklis________/I.Fjodorova                                                                
2023.gada „____”____________                                                              
                                                                                                                                 

SASKAŅOTS: 
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes 
“Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” 
 
vadītāja__________/V.Linkeviča 
2023.gada „____”____________ 

     

VII ziemas Latgales atklātais veterānu čempionāts vieglatlētikā telpās 
Nolikums  

 
Mērķis un uzdevumi 1. Popularizēt vieglatlētiku iedzīvotāju vidū; 

2. Senioru (veterānu) vieglatlētikas kustības popularizēšana un attīstība 
visās Latgales reģiona administratīvajās teritorijās; 

3. Noskaidrot republikas labākos sporta veterānus vieglatlētikā; 
4. Stiprināt draudzības saites vieglatlētikas veterānu vidū; 
5. Veicināt sportistu labāku sagatavotību valsts un starptautiska mēroga 

sacensībām. 
Laiks un vieta 2023.gada 22.aprīlī, plkst.12.00 

Daugavpils Vieglatlētikas manēža, Valkas iela 4B 
 Sacensību vadība Sacensības organizē biedrība “Vieglatlētikas klubs "SATURN 7"”sadarbībā ar 
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādi „Jaunatnes lietu un Sporta pārvalde”. 
To vada apstiprināta tiesnešu kolēģija.  
Galvenais tiesnesis: Ināra Fjodorova,  
Galvenā sekretāre: Santa Ūpīte  
Atbildīgais sporta darbinieks - Ināra Fjodorova, +371 26483993.  

Dalībnieki 1. Sacensībās startē: 
     1.1. Dāmas I grupa (30+ līdz 54g. (1993.g. – 1969.g.dz.)); 
     1.2. Dāmas II grupa (55+ un vec. ( 1968.g. dzim. un vec.)); 
     1.3. Kungi I grupa (35+ līdz 59g. (1986 – 1964.g. g.dz.)); 
     1.4. Kungi II grupa (60+ un vec. (1963.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. Saskaņā ar fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti, organizatori informē, ka pasākums tiks fotografēts un filmēts, 
personas dati, kas iesniegti reģistrācijas laikā, tiks izmantoti rezultātu noteikšanai un 
apbalvošanai. 
 Programma Dāmas – 60m, 200m, 1500m, 3000m soļošana, lode, augstlēkšana, tāllēkšana, 
trissoļlēkšana.  
Kungi  - 60 m, 200m, 1500m, 3000m soļošana, lode augstlēkšana, tāllēkšana, 
trissoļlēkšana. 

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 ar 
medaļām, balvām un diplomiem,  
5. Komandu vērtējuma trīs labākās Latgales reģiona 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, utt.; 
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 19.aprīļa 
plkst.17.00; 
No maksas (ar iepriekšēju pieteikumi) atbrīvoti  Daugavpils pilsētas sportisti. 

Dalības maksa Dalības maksa sacensībās EUR 5,00 no dalībnieka. Iepriekšējais pieteikums tiek 
uzskatīts kā garantija dalības maksai sacensību dienā; 
Dalībnieki, kuri sacensībām piesakās sacensību dienā - dalības maksa EUR 10,00; 
Dalības maksu iespējams veikt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu: 
Biedrība "Daugavpils vieglatlētikas klubs "Saturn7"  
Reģ.Nr.40008268643    
AS Citadele banka´LV60PARX0027142840001 

Uzņemšanas un 
finansiālie noteikumi 

Ar apbalvošanu saistītos izdevumus sedz biedrība “Vieglatlētikas klubs "SATURN 
7"”.  
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jaunatnes lietu un sporta pārvalde" 
sedz izdevumus saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi.   
Ceļa, ēdināšanas izdevumus un dalības maksu sedz komandējošā organizācija vai 
pats dalībnieks. 

Epidemioloģiskā 
informācija  

Sacensības tiek organizētas ievērojot Biedrības “Latvijas Vieglatlētikas Savienība” 
izstrādāto vieglatlētikas sacensību drošības protokolu (apstiprināts 2022.gada 
10.janvārī).    

 
 

       
 
 

 


