ALŪKSNES KAUSI 2019

Starptautiskas sacensības vieglatlētikā

Pilssalas stadions, 26. maijs
Programma – Ielūgums
2018. gadā pirmo reizi atjaunotajā Alūksnes Pilssalas stadionā vieglatlētikas
skrejceliņus un sektorus iemēģināja „Alūksnes kausu” vieglatlētikas sacensību dalībnieki. Rekonstruētajā stadionā tika izcīnītas pirmās godalgas, kuras ieguva kā pašmāju sportisti , tā arī mūsu ciemiņi no dažādām Latvijas vietām. Organizējot šīs sacensības, pamatā orientējamies uz jaunajiem sportistiem, bet priecāsimies par jebkura
vecuma vieglatlētikas interesentiem. Šogad sacensības risināsies 26.maijā, uz kurām
atkal ielūdzam jūs piedalīties, lai sacenstos par godalgām un kausiem, kas tiks pasniegti atsevišķās disciplīnās, kurās savulaik ir startējuši un labus rezultātus uzrādījuši
talantīgākie un spēcīgākie Alūksnes vieglatlēti!
BŪSIET GAIDĪTI MŪSU SACENSĪBĀS!
ORGANIZATORI

LAIKS UN VIETA

Sacensības organizē Alūksnes BJSS, Alūksnes
vieglatlētikas klubs sadarbībā ar novada
pašvaldību. Galvenais tiesnesis – Vilnis
VEĻĶERIS, galvenā sekretāre Elīna AKMENTIŅA. Tiešo sacensību vadību veic veidu
attiecīgās tiesnešu brigādes.

Sacensības notiks 2019.gada 26.maijā, Alūksnē,
Pilssalas stadionā.
No10.00 − dalībnieku un komandu ierašanās
10.45 − pārstāvju sanāksme
11.00 − sacensību atklāšana

APBALVOŠANA
Visās vecuma grupās katrā disciplīnā ar medaļām
un diplomiem apbalvo 1.-3.vietu ieguvējus, 1.vietu
ieguvēji saņems arī organizatoru balvu. Kausi
labāko rezultātu īpašniekiem, neatkarīgi no
vecuma grupas tiks pasniegti 100m un 1500m
distancēs vīriešu grupā, lodes grūšanā sievietēm,
augstlēkšanā vīriešiem, 800m sievietēm.

PIETEIKUMI

DALĪBNIEKI
Sacensībās ir atklātas, tajās bez pašmāju vieglatlētiem uzaicinām piedalīties Apes, Gulbenes, Viļakas, Rēzeknes, Līvānu, Balvu, Smiltenes, Valkas, Vōru
(Igaunija) un citu novadu un pilsētu sportistus.
Sacensības ir individuālas. Dalībnieks ir personīgi
atbildīgs par savu veselības stāvokli.
Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka
neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto
fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai
sacensību publiskajos materiālos.
Vecuma grupas:
U – 14 ( 2007.-2006.g.dzimušie)
U – 16 ( 2005.-2004.g.dzimušie)
U – 18 ( 2003.-2002.g.dzimušie) un vecāki
Disciplīnas pa vecuma grupām:
U - 14 80m, 80 m/b, 300m, 1 000m, tāllēkšana,
augstlēkšana, lodes grūšana.
U – 16 100m, 100 m/b (meitenes), 110 m/b (zēni),
400m, 1500m, tāllēkšana, augstlēkšana, lodes
grūšana.
U – 18 un vecāki 100m, 100 m/b (sievietes),
110m/b (vīrieši) 400m, 1500m, tāllēkšana, augstlēkšana, lodes grūšana. Lodes svars un barjeru
augstumi un attālumi atbilstoši U-18.
Dalībnieks var piedalīties ne vairāk kā 2 (divās)
disciplīnās.

Dalībnieku pieteikšana jāveic nosūtot rakstisku
komandas vai individuālu pieteikumu līdz 23.maijam pulksten 23.59 uz e-pastu albjss@aluksne.lv
Pieteikumā norāda vārdu, uzvārdu, dzimšanas
gadu, vecuma grupu, disciplīnu. Komandu pieteikuma forma pielikumā.
Dalībnieku uzņemšana
Visus izdevumus, kas saistīti ar sportistu ierašanos
uz sacensībām, sedz sportisti paši vai komandējošā organizācija. Izdevumus, kas saistīti ar
sacensību organizēšanu, sedz Alūksnes novada
pašvaldība.

UZMANĪBU!
P.s. Iebraukšana Pilssalā ar transportu ir aizliegta.
Ieteicamais tuvākais ceļš kājām no stāvlaukuma
līdz stadionam ir no Tempļakalna ielas puses, ne
no pilsētas centra puses, izmantojot jauno gājēju
tiltu, ko arī aicinām izmantot. Neskaidrību gadījumā, lūdzu zvanīt t. 26523288 (Līga Tomsone)

