Latvijas XXVII Universiādes
Nolikums
VIEGLATLĒTIKĀ
1.
2.
3.
4.
5.

Vieta: Ogre, Ogres stadions, Skolas iela 21.
Laiks: 2017.g. 12.05.- 17.00 un 13.05.- 11.00.
Dalībnieki: saskaņā ar Latvijas XXVII Universiādes nolikumu.
Programma: Skatīt pielikumā.
Vērtēšana:
5.1. Komandu vērtējumā skaitā 25 vīriešu un 17 sieviešu labāku rezultātu punktu
summu pēc vietām un sporta klasēm.
5.2. Katrs dalībnieks komandas ieskaitē var startēt divās disciplīnās un stafetēs.
5.3. Individuāli var startēt neierobežotā disciplīnu skaitā.
5.4. Katrā disciplīnā ieskaita visas vietas. Ja disciplīnā startē mazāk par 3
dalībniekiem, tad sacensības šajā disciplīna nenotiek.
5.5. Par 1v.-21p., 2v.-19 p., 3v.-18 p.........20v. un tālāk-1p.
5.6. Pēc LVS klasifikācijas ieskaita papildpunktus. Par II klasi-5 p., I kl.-10 p.,
MK-15 p., M-20p., LM-25 p.
5.7. Stafešu vērtējumam koeficients –2.
5.8. Augstskola katrā disciplīnā var pieteikt neierobežotu dalībnieku skaitu.
5.9. Ja divām vai vairākām komandām vienāda punktu summa, tad komandu
vērtējumā augstāku vietu izcīna komanda, kuras dalībnieki izcīnījuši vairāk
augstāku vietu.
6. Pieteikumi:
6.1. Pieteikšanās notiek elektroniski uz e-pastu: viktors.bonders@rtu.lv līdz 10.
maijam pl. 18.00.
6.2. Pieteikuma forma – LVS pieteikuma blanka (skat. www.lat-athletics.lv).
6.3
Skriešanās disciplīnās jānorada labāko rezultātu, sākot no 1.01.2016.g.
6.4
Pieteikuma oriģinālu pēc augstāk minētas formas obligāti jāpiestāda
sacensību mandātu komisijai ne vēlāk, kā vienu stundu pirms sacensību
sākuma ( 12.05. līdz 16:00 ).
6.5
Kopā ar pieteikuma oriģinālu jāuzrāda studenta apliecību (vai kopija), vai
diplomu par augstskolas absolvēšanu 2016. gadā (diploma kopija).
6.6
Rīgas augstskolām lūgums uzradīt pieteikumu oriģinālus un studentu
apliecinošus dokumentus ( saņemot arī starta numurus) V. Bonderam līdz
10.05 plkst.16.00, sazinoties pa mob.tālr. 29259038, lai vienotos par
satikšanas vietu un laiku.
6.7
Sportisti paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību.
Augstskolu komandas, kuras neievēros augstāk minētās pieteikšanās
prasības, pie starta netiks pielaistas.
6.8

Sporta skolas/klubi, kā arī augstskolas, kuras nav LASS biedri par dalību
sacensībās maksā dalības maksu: 7,-eiro par vienu dalībnieku, 14,-eiro, ja
piesaka 2-5 dalībniekus, 21,-eiro, ja piesaka līdz 10 dalībniekiem un 30,-eiro,
ja piesaka vairāk kā 10 dalībniekus, kura jāiemaksā LASS kontā pirms

sacensībām (ar norādi: DALĪBAS MAKSA LATVIJAS UNIVERSIĀDES
SACENSĪBĀM VIEGLATLĒTIKĀ) un saņemot starta numuru jāuzrāda
maksājuma kvīts. Dalībnieki, kuri nav studenti startē ārpus konkurences.
LASS konts: AS SEB Unibanka: LV31UNLA0003200700808
LASS grāmatvedes kontakta mob.tālr. 29574179.
7. Apbalvošana:
7.1. Sacensību pirmo trīs vietu ieguvēji katrā disciplīnā tiks apbalvoti ar LASS
medaļām un diplomiem.
7.2. Komandu vērtējuma trīs labākas augstskolas tiks apbalvotas ar LASS
diplomiem un kausiem.
Atbildīgais par sacensību sarīkošanu V. Bonders.

