LATVIJAS ZIEMAS ČEMPIONĀTS 2018
DISKA MEŠANĀ

1. Mērķis un uzdevums
Popularizēt un attīstīt diska mešanu Latvijā.
Noskaidrot Latvijas čempionāta uzvarētājus diska mešanā pieaugušiem, junioriem un jauniešiem (U18 un
U16 vecuma grupās).
2. Sacensību vieta un laiks
Vieta: Murjāņu sporta ģimnāzijas stadions ("Klintslejas 4", Murjāņi, Sējas novads, kontaktpersona:
Guntars Gailītis, tālr. 26416358).
Norises datums: 29.03.2018.
Sacensību sākums:
Sacensību sākums plkst. 11.00
Sacensības organizē – Murjāņu sporta ģimnāzija (reģ. Nr. 90000082152), sadarbībā ar biedrību
“Latvijas Vieglatlētikas savienība” (reģ. Nr.: 40008029019).
Sacensību galvenais tiesnesis: Aldis Millers
Sacensību galvenā sekretāre: Linda Ozola
Sacensību direktors:
Guntars Gailītis (tālr. nr. 26416358, e-pasta adrese: guntars49@inbox.lv);
3. Dalībnieki.
3.1. U16 – 2003.-2004. gados dzimušie meitenes un zēni;
3.2. U18 – 2001.-2002. gados dzimušie jaunietes un jaunieši;
3.3. U20 – 1999.-2000. gados dzimušie juniores un juniori;
3.4. Pieaugušie – 1998. gadā dzimušie un vecāki sievietes un vīrieši;
4. Sacensību disciplīnu un kvalificēšanās nosacījumi
4.1. Tehniskā specifikācija un kvalificēšanās nosacījumi:
Grupa

Dzimšanas gadi

Vesera svars

U16 zēni

2003.-2004.dz.g.

1 kg

U16 meitenes

2003.-2004.dz.g.

1 kg

U18 jaunieši

2001.-2002.dz.g.

1.5 kg

U18 jaunietes

2001.-2002.dz.g.

1 kg

U20 juniori

1999.-2000.dz.g.

1.75 kg

U20 juniores

1999.-2000.dz.g.

1 kg

Sievietes

1998.dz.g. un vecākas

1 kg

Vīrieši

1998.dz.g. un vecāki

2 kg

Nosacījumi

3 mēģinājumi. Finālā 3 mēģinājumi 8
labāko rezultātu īpašniekiem pēc
pirmajiem 3 mēģinājumiem.

5. Sportistu pieteikumi
5.1. Pieteikumus sacensībām (pēc klāt pievienotas formas, pielikums Nr.1) jāiesūta līdz 26. martam
plkst. 16.00 uz e-pastu guntars49@inbox.lv.
5.2. Pieteikumi pēc norādītā termiņa tiek pieņemti, samaksājot papildus starta naudu EUR 10,00 par
katru sportistu par katru disciplīnu.
6. LVS licences
6.1. Lai startētu Latvijas ziemas čempionātā diska mešanā, sportistam ir jāiegādājas LVS licence.
6.2. Dalībnieki, kuriem nav LVS licences, pie starta tiek pielaisti par dalības maksu. Dalības maksa
par disciplīnu pieaugušajiem ir EUR 30,00 (trīsdesmit euro), U20 grupā ir EUR 20,00 (divdesmit
euro), U18 grupā ir EUR 15,00 (piecpadsmit euro), U16 grupā ir EUR 7,00 (septiņi euro) kura
jāiemaksā LVS kontā pirms sacensībām (ar norādi: DALĪBAS MAKSA par dalībnieka vārds, uzvārds,
Latvijas ziemas čempionātā diska mešanā) un, saņemot starta numuru, jāuzrāda maksājuma uzdevums, ja
to pieprasa sacensību galvenais tiesnesis.
LVS rekvizīti:
Biedrība “Latvijas Vieglatlētikas savienība”
Reģ.Nr.: 40008029019
Jur. adrese: Augšiela 1, Rīga, LV-1009
Norēķinu rekvizīti: SEB Banka
Konts: LV89UNLA0002200700380
7. Sacensību programma
7.1. Sacensību programmas PROJEKTS:
Laiks
11:00
11:50
12:40
13:30
14:30
15:30
16.30

Vecuma grupa
U16 meitenes
U16 zēni
U18 jaunietes
U20 juniores, Sievietes
U18 jaunieši
U20 juniori
Vīrieši

8. Sacensību numuri
8.1. Dalībniekam izdotajam sacensību numuram ir jābūt kārtīgi piestiprinātam (četros stūros), numuram
nedrīkst būt apgrieztas vai nolocītas malas. Ja šie nosacījumi netiek izpildīti, dalībnieks pie starta netiek
pielaists.
9. Protesti
9.1. Jebkuri protesti tiek izskatīti saskaņā ar IAAF sacensību noteikumu 146. punktu.
9.2. Protesta iesniegšanas gadījumā, komandas pārstāvim tas rakstiskā formā, kopā ar ķīlas naudu
EUR 50,00 (piecdesmit eiro) apmērā, jāiesniedz sacensību referi (vai sacensību galvenajam tiesnesim) 30
minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas.
10. Vērtēšana un apbalvošana
10.1. Godalgoto vietu ieguvēji katrā disciplīnā saņem čempionāta medaļu un diplomu.
11. Sacensību rezultāti
11.1 Visi rezultāti izdrukātā veidā tiek publiskoti uz informācijas dēļa tik ātri, cik vien tas ir iespējams.
11.2. Sacensību rezultāti elektroniskajā versijā tiks publicēti www.athletics.lv.

12. Medicīnas servis
12.1. Par dalībnieku veselības atbilstību sacensībām atbild organizācija, kas piesaka dalībniekus
startam.
12.2. Sacensībās ir nodrošināta medicīnas māsa vai dakteris, palīdzot sportistam vieglas traumas
gadījumā.
13. Uzņemšanas noteikumi
13.1. Sacensību organizācijas izdevumus: sporta bāzes īri un tiesnešu darba apmaksu sedz sacensību
organizatori.
13.2. Dalībnieku ceļa, naktsmītnes un ēdināšanas izdevumus sedz komandējošā organizācija vai pats
dalībnieks.
14. Reklāmas noteikumi
14.1. Sacensību laikā oficiāli uzņemtās fotogrāfijas un video sacensību organizētāji ir tiesīgi izmantot pēc
saviem ieskatiem, nesaskaņojot tā izmantošanu ar attēlā redzamo personu.
Pielikums nr. 1 – pieteikuma forma;

____________________
(sporta skolas vai kluba nosaukums)

PIETEIKUMS
LATVIJAS ZIEMAS ČEMPIONĀTAM diska mešanā (29.03.2018., Murjāņos)

N.P.K. DISCIPLĪNA

STARTA
NUMURS

VĀRDS, UZVĀRDS

DZIMŠANAS
DATI (diena,
mēnesis, gads)

TRENERIS
(VĀRDS, UZVĀRDS)

LABĀKAIS SEZONAS
REZULTĀTS

U16 meitenes
X
U16 zēni
X
U18 jaunietes
X
U18 jaunieši
X
U20 juniores
X
U20 juniori
X
Sievietes
X
Vīrieši
X
Iesniegšanas datums:

Kontakttālrunis:

Iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts:

SACENSĪBU NOSAUKUMS, DATUMS, NORISES
VIETA, KURĀS UZRĀDĪTS LABĀKAIS
REZULTĀTS

