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Jēkabpils sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā  
Jēkabpilī, 2022. gada 11.martā 

 

NOLIKUMS 
 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

1. Popularizēt un attīstīt vieglatlētiku skolu jaunatnes vidū. 

2. Noskaidrot labākos jaunatnes vieglatlētus. 

3. Stiprināt draudzīgas attiecības ar kaimiņu novada sporta skolām un sportistiem. 

 

2. VADĪBA, VIETA UN LAIKS 

Sacensības notiks 2022. gada 11.martā plkst.15:00 Jēkabpils 3.vidusskolas sporta manēžā, 

Slimnīcas ielā 5, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā.  

Sacensības organizē un vada Jēkabpils Sporta skola (reģ.nr. 90000024205). 

Galvenais tiesnesis Ainis Raubiškis (mob.t. 29100567), e-pasta adrese ainisra@inbox.lv 

Galvenā sekretāre Baiba Grasa (mob.t.26321112), e-pasta adrese bg33@inbox.lv  

Sacensības iekļautas Latvijas Vieglatlētikas Savienības (www.athletics.lv) sacensību kalendārā. 

 
 

3. DALĪBNIEKI  

1. Sacensībās piedalās sekojošas vecuma grupas:  

- U-12 (2011.-2012.dz.g.) zēni un meitenes, 

- U-10 (2013. – 2014.dz.g.) zēni un meitenes. 

2. Katrs dalībnieks drīkst startēt trīs disciplīnās. 

 

4. SACENSĪBU PROGRAMMA 

❖ U-10 vecuma grupai – 60m, 300m, tāllēkšana (mēra no atspēriena vietas), augstlēkšana 
 

❖ U-12 vecuma grupai – 60m, 300m, 600m, tāllēkšana, augstlēkšana 

 
 

5. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN VĒRTĒŠANA (izmaiņas veiktas 10.03.2022.) 

Disciplīna Nosacījumi 

60m  U-10 un U-12 Finālskrējieni   

Tāllēkšana U-10 
4 mēģinājumi 

Rezultāts tiek fiksēts no atspēriena vietas 

Tāllēkšana U-12 3 mēģinājumi + astoņi labākie izpilda vienu mēģinājumu finālā 

Augstlēkšana U-10 
Sākuma augstums 80cm. 

Ceļ pa 5 cm līdz 1,15 un tālāk pa 3cm – 1,18-1,21-1,24…… 

Augstlēkšana U-12  
Sākuma augstums 90cm. 

Ceļ pa 5 cm līdz 1,20 un tālāk pa 3cm - 1,23-1,26-1,29….. 

 

 

 

https://mail.inbox.lv/compose?to=%22Ainis%20Raubi%C5%A1kis%22%20%3Cainisra%40inbox.lv%3E
mailto:bg33@inbox.lv


 

 

6. APBALVOŠANA 

1.-3.vietu ieguvēji katrā disciplīnā tiek apbalvoti ar medaļām.  

Uz apbalvošanu sportistiem jāierodas sporta tērpā un sejas masku, kas pilnībā nosedz degunu un 

muti. 
 
 

7. PIETEIKUMI 

Pieteikšanās sacensībām Latvijas Vieglatlētikas savienības mājaslapā www.athletics.lv līdz 

2022.gada 9.marta plkst.18:00. Izmaiņas iepriekšējos pieteikumos veikt un nestartējošos 

dalībniekus atsaukt līdz 11.marta plkst.12:00 sūtot SMS vai e-pastu sacensību galvenajai sekretārei.  

Pieteikumi par dalībnieka startu ārpus konkurences netiek pieņemti. 

Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruni direktora vietniecei Baibai Grasai (mob.t.26321112). 
 
 

8. DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA 

1. Sacensības organizē un sarīkošanas izdevumus sedz Jēkabpils sporta skola. Izdevumus, kas 

saistīti ar sportistu ierašanos uz sacensībām, sedz sportisti paši vai tos komandējošās 

organizācijas.  

2. Dalības maksa 5.00 euro (pieci euro, 00 eurocenti).  

 

9. PERSONU DATU AIZSARDZĪBA, VESELĪBAS ATBILSTĪBA 

 Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu izmantošanai 

sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu 

izmantošanai sacensību publiskajos materiālos. 

Par dalībnieka veselību atbild organizācija, kas piesaka dalībnieku startam, kā arī nodrošina, ka 

visi komandas dalībnieki ievēro Covid-19 individuālos piesardzības pasākumus un valstī noteiktos 

epidemioloģiskās drošības noteikumus. 

10. NOSACĪJUMI 

1. Sacensības tiek organizētas epidemioloģiski drošā vidē. Par epidemioloģisko prasību 

ievērošanu atbildīgā persona – Ainis Raubiškis. 

2. Sacensību organizatoriem, dalībniekiem, treneriem un citām personām, kuras atrodas 

sacensību norises vietā ir jāievēro valstī spēkā esošie MK 662. noteikumi „Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kā arī Latvijas Vieglatlētikas 

savienības drošības protokols. 

3. Ierodoties sacensību norises vietā, nepieciešams uzrādīt:  

1) Derīgu Covid-19 primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu 

kopā ar personu apliecinošu dokumentu; 

2) Izglītojamie, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga 

ietvaros, uzrāda personu apliecinošu dokumentu 

4. Sacensību norises vietas apmeklējuma laikā tiek ievērota divu metru distance, kā arī tiek lietotas 

sejas maskas (ievērojot to lietošanas prasības - tiek aizsegta mute un deguns), izņemot sportistus 

sacensību norises laikā. Ieteicamas medicīniskās maskas vai FFP2 respiratori.  

5. Sacensības norisinās bez skatītāju klātbūtnes. 

6. Manēžā drīkst pārvietoties tikai ar maiņas apaviem.  

7. Mainoties epidemioloģiskai drošības situācijai valstī, sacensību nolikuma 10.punkts var tikt 

mainīts un/vai papildināts. 

 

 

Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks 

izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils novada 

pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, adrese Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis 

65236777. 

 

http://www.athletics.lv/

