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LATVIJAS  STUDENTU  ATKLĀTĀS ZIEMAS  MEISTARSACĪKSTES  

VIEGLATLĒTIKĀ 

 

NOLIKUMS 

 

1. Mērķis un uzdevumi 

 

1.1.Popularizēt un attīstīt vieglatlētiku studējošās jaunatnes vidū. 

1.2.Noteikt Latvijas studentu ziemas meistarsacīkšu uzvarētājus. 

1.3.Studentu meistarības līmeņa celšana uz labāko Latvijas vieglatlētu fona. 

 

2. Vieta un laiks 

 

2.1.Sacensības notiks Rīgā, Rīgas Nacionālajā sporta manēžā. (Maskavas ielā 

160) 2016.gada 12. februārī plkst.17.00 un  13. februārī plkst. 10.00 

 

3. Dalībnieki 

 

3.1.Sacensībās startē Latvijas augstskolu studenti, sporta skolu/klubu audzēkņi. 

Sacensības ir atklātas, individuālas un tiks rīkotas saskaņā ar LVS noteikto 

dalībnieku vecuma cenzu (dalībnieki drīkst startēt no 16 gadu vecuma 

2000.dz.g. un vecāki) un balstoties uz IAAF sacensību noteikumiem.  

3.2.Komandu pārstāvji atbild par pieteikto dalībnieku sagatavotības atbilstību 

startam. 

 

4. Nosacījumi 

 

4.1.Ja dalībniekam izdotais dalībnieka numurs nav kārtīgi piestiprināts (četros 

stūros), vai numuram ir apgrieztas, nolocītas malas, dalībnieks pie starta 

netiek pielaists. 

4.2.Sacensību dalībniekiem pirms starta jāierodas pulcēšanas vietā. 

4.2.1. Skriešanas disciplīnās 10 minūtes pirms starta. 

4.2.2. Lēkšanas disciplīnās un lodes grūšanā 20 minūtes pirms starta. 

4.3.Dalībnieks, kurš neierodas pulcēšanas vietā pie starta netiks pielaists. 

4.4.Pēc starta disciplīnas beigām uzvarētajam, kā arī otrās un trešās vietu 

ieguvējiem 15 minūšu laikā jāierodas uz apbalvošanu. 

 

 



5. Sacensību programma 

 

5.1.12. februārī sievietes        60m, 600m, 60m/b, 3000m, tāllēkšana  

    vīrieši           60m, 600m, 60m/b, 3000m, tāllēkšana 

 

5.2.13. februārī sievietes    300m, 1000m, augstlēkšana, trīssoļlēkšana,          

                                                lodes grūšana. 

                             vīrieši       300m, 1000m, augstlēkšana, trīssoļlēkšana,          

                                                lodes grūšana. 

 

 

6. Apbalvošana 

 

6.1.Sacensību uzvarētāji tiek apbalvoti ar balvām un  diplomiem, bet 2.un 3.vietas 

ieguvēji ar diplomiem. 

 

7. Uzņemšanas noteikumi 

 

7.1.Sacensības organizē: LASS (Latvijas Augstskolu sporta savienība) sadarbībā 

ar LU  (Latvijas universitāte), LSPA (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija), 

RTU (Rīgas Tehniskā universitāte) ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un 

sporta departamenta atbalstu. 

7.2.Dalībnieku ceļa, naktsmītnes un ēdināšanas izdevumus sedz komandējošā 

organizācija. 

7.3.Sporta skola/klubs (izņemot augstskolu komandas) par dalību sacensībās 

maksā dalības maksu 

7.3.1. 7 Euro par vienu dalībnieku,  

7.3.2. 15 Euro, ja piesaka 2-5 dalībniekus,  

7.3.3. 20 Euro, ja piesaka līdz 10 dalībniekiem  

7.3.4. 30 Euro, ja piesaka vairāk kā 10 dalībniekus.  

7.4.Maksājumu jāveic biedrības LASS kontā: AS SEB Unibanka: 

LV31UNLA0003200700808 pirms sacensībām (ar norādi: DALĪBAS 

MAKSA LATVIJAS STUDENTU ZIEMAS ATKLĀTĀJAM 

MEISTARSACĪKSTĒM VIEGLATLĒTIKĀ). 

7.5.Saņemot starta numuru jāuzrāda maksājuma uzdevums. 

  

8. Pieteikumi 

 

8.1.Pieteikumi (pēc LVS formas) jāiesūta elektroniski līdz 10.februārim 

plkst.17.00 uz e-pastu: viktors.bonders@rtu.lv. Mob.tālr. 29259038. 

8.2.Pieteikumā norādīt labākos rezultātus skriešanas disciplīnās (no 300m līdz 

3000m),  

8.3.Pieteikumā nenorādītu rezultātu gadījumā, pretenzijas par starta izlozi netiks 

pieņemtas. 

8.4.Par savu veselības stāvokli atbild paši dalībnieki vai organizācija, kas 

piesaka dalībniekus. 
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