
LATVIJAS VIEGLATLĒTIKAS SAVIENĪBAS KAUSS 2014 

NOLIKUMS 

 
1. Mērķi 
Popularizēt un attīstīt vieglatlētiku Latvijā.  
Organizēt augsta līmeņa vieglatlētikas sacensības, piesaistot Latvijas un Baltijas valstu labākos 
sportistus. 
 

2. Laiks. Vieta. Organizatori.  
Sacensības notiek 4 posmos un finālposmā: 
2014.gada 28.februārī Kuldīgas vieglatlētikas manēžā, Dzirnavu iela 13, Kuldīga 
Sacensību sākums plkst. 17:00. 
2014.gada 10.maijā Liepājas stadionā „Daugava”, Jūrmalas parks 3, Liepāja 
2014.gada 3.jūlijā Jelgavas stadionā, Sporta iela 2, Jelgava 
2014.gada 26.jūlijā Iecavas stadionā, Grāfa laukums 7, Iecava 
2014.gada 7.augustā Rīgas „Daugavas” stadionā, Augšiela 1, Rīga 
 
Sacensības organizē biedrība „Baltic Events” sadarbībā ar Latvijas Vieglatlētikas Savienību un 
pašvaldībām. 
Papildus informācija – info@balticevents.lv . 
 
3. Dalībnieki 
Sacensībās piedalās republikas novadu/pilsētu BJSS, sporta klubi, individuālie dalībnieki, kā arī 
ārvalstu sportisti. 
Sacensībās startē: 1998.g.dz. un vecāki vīrieši un sievietes; 1999.g. – 2000.g.dz. zēni un 
meitenes. 
 
4. Disciplīnas un sacensību programma 
5 pamatdisciplīnas (iekļautas sacensību programmā visos posmos un finālposmā – katras 
pamatdisciplīnas kopvērtējuma uzvarētājs saņem naudas balvu): 
60m/100m/200m, 400m/400m.b., 800m/1500m, Tāllēkšanas un Šķēpa mešana. 
 
7 papildus disciplīnas (kandidē uz iekļūšanu Finālposmā un naudas balvām kopvērtējumā. No 
šīm disciplīnām 2, kurās divu posmu kopsummā būs uzrādīti visaugstvērtīgākie uzvarētāju 
rezultāti (pēc ungāru tabulas), iekļūs Finālposmā: 
( 60m.b./ 100m.b./ 110m.b., 5000m/10000m, Augstlēkšanas, Lodes grūšanas un vesera/diska 
mešanas disciplīnas, kā arī kārtslēkšana vīriešiem/ zēniem un Trīssoļlēkšana sievietēm, 
meitenēm. 
 
 1.posms 
 

28.02.2014 (Kuldīga) 

Vīrieši (v), Sievietes (s) Zēni (z), meitenes (m) 

60 m 60 m 

60 m/b 60 m/b 

400 m 400 m 

1000 m 1000 m 

Tāllēkšana Tāllēkšana 

Lodes grūšana Lodes grūšana 

Kārtslēkšana (v) Kārtslēkšana (z) 

mailto:info@balticevents.lv


 

 2.posms 
 

10.05.2014 (Liepāja) 

Vīrieši, Sievietes Zēni, meitenes 

100 m 100 m 

400 m/b 400 m/b 

1500 m 1500 m 

10000 m  

Tāllēkšana Tāllēkšana 

Šķēpa mešana Šķēpa mešana 

Augstlēkšana Augstlēkšana 

Trīssoļlēkšana (s) Trīssoļlēkšana (m) 
 
 3.posms 
 

03.07.2014 (Jelgava) 

Vīrieši, Sievietes Zēni, meitenes 

200 m 200 m 

400 m/b 400 m/b 

800 m 800 m 

5000 m  

Tāllēkšana Tāllēkšana 

Šķēpa mešana Šķēpa mešana 

Diska mešana Diska mešana 

Augstlēkšana Augstlēkšana 

Kārtslēkšana (v),  
Trīssoļlēkšana (s) 

Kārtslēkšana (z), 
Trīssoļlēkšana (m) 

 

 4.posms 
 

26.07.2014 (Iecava) 

Vīrieši, Sievietes Zēni, meitenes 

100 m 100 m 

110 m/b (v) ,100 m/b (s) 110 m/b (z) ,100 m/b (m) 

400 m 400 m 

1500 m 1500 m 

Tāllēkšana Tāllēkšana 

Šķēpa mešana Šķēpa mešana 

Vesera mešana Vesera mešana 

Lodes grūšana Lodes grūšana 
 

  
 
 
 



 
 
 
Finālposms  
 

07.08.2014 (Rīga) 

Vīrieši, Sievietes Zēni, meitenes 

100 m vai 200 m 100 m vai 200 m 

400 m vai 400 m/b 400 m vai 400 m/b 

800 m vai1500 m 800 m vai1500 m 

Tāllēkšana Tāllēkšana 

Šķēpa mešana Šķēpa mešana 
(Disciplīna Nr.1 pēc 2 posmos 

sasniegtajiem augstvērtīgākajiem 
rezultātiem) 

(Disciplīna Nr.1 pēc 2 posmos 
sasniegtajiem augstvērtīgākajiem 

rezultātiem) 
(Disciplīna Nr.2 pēc 2 posmos 

sasniegtajiem augstvērtīgākajiem 
rezultātiem) 

(Disciplīna Nr.2 pēc 2 posmos 
sasniegtajiem augstvērtīgākajiem 

rezultātiem) 
 
Sacensību programma ar starta laikiem tiks paziņota un publicēta oficiālajā mājas lapā 
www.lvskauss.lv 2 dienas pirms konkrētā posma. 
 
5. Reģistrācija sacensībām 
Reģistrēties sacensībām iespējams pasākuma oficiālajā mājas lapā: www.lvskauss.lv , aizpildot 
sacensību pieteikuma anketu (no 18.02.2014). Reģistrācija tiek slēgta 3 dienas pirms 
sacensībām. 
Sacensības ir individuālas. 
Dalībnieki ar LVS licenci var startēt bez maksas. 
Dalībnieki, kuriem nav LVS licences pie starta tiek pielaisti par dalības maksu. Dalības maksa 
par disciplīnu pieaugušajiem EUR 15.00, zēniem un meitenēm EUR 5.00 kura jāiemaksā 
biedrības „Baltic Events” kontā pirms sacensībām( ar norādi: DALĪBAS MAKSA LVS kausā) un 
saņemot starta numuru jāuzrāda maksājuma uzdevums. 
 
Rekvizīti: 

Biedrība Baltic Events 
A. Deglava iela 50, Rīga, LV – 1035 
Reģ. Nr. 40008219474 
AS Swedbank, kods HABALV22 
Konts LV29HABA0551037936874 

 
6. Vērtēšana LVS kausa kopvērtējuma 
Pamatdisciplīnu 60m/100m/200m, 400m/400m.b., 800m/1000m/1500m, Tāllēkšanas un Šķēpa 
mešanas disciplīnu kopvērtējuma uzvarētājus sieviešu, vīriešu, meiteņu un zēnu konkurencē 
nosaka trīs posmu kopsummā – 2 posmos un finālposmā. 
Individuālajā ieskaitē katrā etapā ieskaites punktus dod 1. – 8.vieta katrā disciplīnā:  
1.v. – 1p., 2.v. – 2p., 3.v. – 3p., utt. 8.v. – 8p.  
 

Kopvērtējumā uzvar un naudas balvu saņem dalībnieks ar vismazāko punktu summu, vienādu 
punktu summas gadījumā augstāku vietu iegūst dalībnieks, kurš izcīnījis augstāku vietu 
Finālposmā. 

http://www.lvskauss.lv/
http://www.lvskauss.lv/


Papildus disciplīnu 60m.b./ 100m.b./ 110m.b., 5000m/10000m, Augstlēkšanas, Lodes grūšanas 
un vesera/diska mešanas disciplīnas, kā arī kārtslēkšana vīriešiem/ zēniem un Trīssoļlēkšana 
sievietēm/ meitenēm kandidē uz iekļūšanu Finālposmā un naudas balvām kopvērtējumā. No 
šīm disciplīnām 2, kurās divu posmu kopsummā būs uzrādīti visaugstvērtīgākie uzvarētāju 
rezultāti (pēc ungāru tabulas), iekļūs Finālposmā un kopvērtējuma uzvarētājs tiks noteikts, 
ņemot vērā trīs posmu kopsummu pēc augstāk minētās ieskaites punktu summas. 

 
7. Apbalvošana 

Katrā no četriem posmiem ar sponsoru balvām tiek apbalvoti katras disciplīnas pirmo 3 vietu 
ieguvēji sieviešu, vīriešu, meiteņu un zēnu konkurencē.  
 
Finālposmā ar kopvērtējuma naudas balvu tiek apbalvoti katras disciplīnas uzvarētāji vīriešu un 
sieviešu ieskaitē, kā arī ar sponsora balvām pirmo 3.vietu ieguvēji sieviešu, vīriešu, meiteņu un 
zēnu konkurencē kopvērtējumā. 
 

Minimālais kopējais naudas balvu fonds: EUR 3500. 

 

8. Uzņemšanas noteikumi. 

Dalībnieku ceļa, naktsmītņu, ēdināšanas izdevumus sedz komandējošā organizācija vai pats 
dalībnieks. 

Dalībnieki par savu veselību atbild paši vai organizācija, kas piesaka dalībniekus startam. 


