APSTIPRINU
LASS prezidente
____________________A.Ābele
2017.gada ____.janvārī

Latvijas studentu atklātās ziemas meistarsacīkstes vieglatlētikā
Nolikums
Mērķis:
Vieglatlētikas popularizēšana un attīstības veicināšana studējošās jaunatnes vidū.
Uzdevums:
Noteikt Latvijas studentu ziemas meistarsacīkšu uzvarētājus.
Vieta un laiks:
Sacensības notiks Rīgas Nacionālajā Sporta manēžā 2017. gada 27.janvārī plkst.17:00
un 28.janvārī plkst.10:00.
Sacensību vadība:
Sacensības ar Latvijas Augstskolu Sporta Savienības (LASS) atbalstu organizē un
vada: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Sporta klubs un Latvijas Universitātes
(LU) „Sports”.
Sacensību galvenais tiesnesis – Gatis Ratnieks.
Sacensību galvenā sekretāre – Diāna Zvejniece.
Dalībnieki:
Sacensībās startē visu Latvijas augstskolu studenti un pieaugušie (no 16 gadu
vecuma). Sacensības ir atklātas.
Programma:
27.janvārī plkst.17:00
Sievietēm:
60m skrējiens
60m barjerskrējiens
600m skrējiens
3000m skrējiens
tāllēkšana
28.janvārī plkst.10:00
Sievietēm:
300m skrējiens
1000m skrējiens
trīssoļlēkšana
augstlēkšana
lodes grūšana

Vīriešiem:
60m skrējiens
60m barjerskrējiens
600m skrējiens
3000m skrējiens
tāllēkšana
Vīriešiem:
300m skrējiens
1000m skrējiens
trīssoļlēkšana
augstlēkšana
lodes grūšana

Apbalvošana:
Sacensību uzvarētāji tiks apbalvoti ar piemiņas balvām. Ja disciplīnā ir pieteikušies
mazāk par trim dalībniekiem, sacensības nenotiek un čempionu tituls netiek izcīnīts.
Uz apbalvošanu sportistiem jāierodas sporta tērpā.

Uzņemšanas noteikumi:
Sacensību organizācijas izdevumus: sporta bāzes īri sedz LU, nolikuma izstrādi un
tiesnešu darba apmaksu veic LSPA, balvas sacensību uzvarētājiem nodrošina RTU.
Dalībnieku ceļa, naktsmītnes un ēdināšanas izdevumus sedz komandējošā
organizācija.
Sporta skola/klubs (izņemot augstskolu sporta klubu) par startu sacensībās maksā:
1.
7 Euro par vienu dalībnieku,
2.
15 Euro, ja piesaka 2 – 5 dalībniekus,
3.
20 Euro, ja piesaka līdz 10 dalībniekiem
4.
30 Euro, ja piesaka vairāk kā 10 dalībniekus.
Maksājumu jāveic biedrības LSPA Sporta kluba kontā pirms sacensībām (ar norādi:
dalības maksa Latvijas studentu ziemas atklātajās meistarsacīkstēs vieglatlētikā):
LSPA Sporta klubs
Reģ. Nr. 50008022741
Banka: Citadele
Konta nr. LV06PARX0000575251013
Adrese: Brīvības gatve 333, Rīga LV – 1006
Nosacījumi: Pieteikumā norādot labāko rezultātu skriešanas disciplīnās (no 60m līdz 3000m),
ja pieteikumā nebūs norādīti rezultāti, pretenzijas par starta izlozi netiks pieņemtas.
Augstlēkšanā sākuma augstums:
sievietēm 1,45m, līdz 1,75m latiņa tiek pacelta par 5cm, tālāk par 3cm,
vīriešiem 1,75m, līdz 1,90m latiņa tiek pacelta par 5cm, tālāk par 3cm.
Par savu veselības stāvokli atbild paši dalībnieki vai organizācija, kas piesaka
dalībniekus.
Ja dalībniekam izdotais dalībnieka numurs nav kārtīgi piestiprināts (četros stūros), vai
numuram ir apgrieztas, nolocītas malas, dalībnieks pie starta netiek pielaists.
Sacensību dalībniekiem pirms starta jāierodas pulcēšanas vietā.
Skriešanas disciplīnās 10 minūtes pirms starta.
Lēkšanas disciplīnās un lodes grūšanā 20 minūtes pirms starta.
Dalībnieks, kurš neierodas pulcēšanas vietā pie starta netiks pielaists.
Pēc starta disciplīnas beigām uzvarētajam, kā arī otrās un trešās vietu ieguvējiem 15
minūšu laikā jāierodas uz apbalvošanu.
Pieteikumi:
Pieteikumus sūtīt uz e – pastu: dianazv@inbox.lv līdz 2017.gada 25.janvārim
plkst.17:00.
Dalībnieki, kas nav pieteikušies sacensībām līdz 2017.gada 25.janvārim, pie
sacensībām netiek pielaisti.
Sporta skolu/klubu komandu pārstāvjiem saņemot starta numurus jāuzrāda maksājuma
uzdevums.

