NOLIKUMS
Vieglatlētikas sacensības
“I.Zundas un G.Pedera kausa izcīņa 2021”
Mērķis: Popularizēt vieglatlētiku un dažādu distanču barjerskriešanu Cēsīs un Latvijā.
Uzdevumi:
1.Sekmēt vieglatlētikas attīstību Cēsīs;
2.Sniegt iespēju bērniem un jauniešiem piedalīties oriģinālās sacensībās, vienlaikus dodot
iespēju izpildīt normatīvus sava vecuma Latvijas čempionātiem un starptautiskām sacensībām.
3. Vērst uzmanību uz barjerskriešanu, kā vieglatlētikas vienu no saistošākajām disciplīnām.
Sacensību sākums: 11.09.2021, pulksten 11.00, Cēsu Pilsētas stadionā, Valmieras ielā 6
Sacensības organizē: Cēsu Pilsētas Sporta skola sadarbībā ar Cēsu Vieglatlētikas klubu un
Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociāciju.
Galvenais tiesnesis: Edvīns Krūms.
Sacensību dalībnieki:
U10 (2012-2013)
U12 (2010-2011)
U14 (2008-2009)
U16 (2006-2007)
Pieteikšanās:
Sacensības ir atklātas.
Reģistrēties iespējams LVS sistēmā no 02.09, pulksten 12.00 līdz 09.09.2021, pulksten 18.00
Disciplīnas:
U10 grupa40m/b (meitenes un zēni, 12.00-6.20-68.0) 5 barj.,
100m/b (meitenes un zēni, 24.00-12.40-68.0) 6 barj.;
U12 grupa60m/b (meitenes un zēni, 12.00-6.80- 68.0) 5 barj.,
200m/b (meitenes un zēni, 27.44-18.28-68.0) 10 barj.;
U14 grupa80m/b (meitenes, 12.00-7.50-76.2) 10 barj.,
80m/b (zēni, 13.00-7.50-76.2) 10 barj.,
200m/b (meitenes un zēni, 27.44-18.28-76.2) 10 barj.;
U16 grupa100m/b (meitenes, 12.00-8.00-76.2) 10 barj.,
110m/b (zēni, 13.00-8.50-83.8) 10 barj.,
300m/b (meitenes un zēni, 45.00-35.00-76,2) 7 barj.;
Vērtēšana un apbalvošana:
Katrā disciplīnā apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus ar diplomiem, medaļām un balvām.
Dalības maksa:
Dalības maksa no katra sportista 3EUR. No maksas atbrīvoti Cēsu PSS, Ādažu BJSS un LBJSA
audzēkņi.
Protesti:
Jebkuri protesti tiek izskatīti saskaņā ar IAAF sacensību noteikumu 146. punktu.

Protesta iesniegšanas gadījumā, komandas pārstāvim, kopā ar ķīlas naudu EUR 50,00
(piecdesmit eiro) apmērā, jāiesniedz sacensību galvenajam tiesnesim 30 minūšu laikā pēc
rezultātu paziņošanas.
Medicīnas serviss:
Par dalībnieku veselības atbilstību sacensībām atbild organizācija, kas piesaka dalībniekus
startam.
Citi nosacījumi:
Par dalībnieku veselības stāvokli un uzvedību atbild komandējošā organizācija.
Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju
izmantošanai publiskajos materiālos.
COVID-19 IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PASĀKUMI:
Sacensību organizatoriem, dalībniekiem, treneriem un citam atbalsta personālam ir jāievēro
valstī spēkā esošie MK noteikumi nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai"

