LATVIJAS U14 ČEMPIONĀTA TELPĀS ATLASE 2022
ZIEMEĻU ZONA
1. SACENSĪBU LAIKS UN VIETA
1.1.
1.2.
1.3.

Sacensību norises vieta:
Jāņa Daliņa stadiona vieglatlētikas manēža (Jāņa Daliņa iela 2, Valmiera)
Datums: 26.01.2022.
Sacensību sākums: plkst. 12.00.

2. SACENSĪBU VADĪBA
2.1. Organizators:
Valmieras Sporta skola, sadarbībā ar biedrību “Latvijas Vieglatlētikas savienība”
(turpmāk - LVS).
2.2. Galvenais tiesnesis:
Megija Stalberga (t. 27000440; e-pasts: megija.stalberga@valmiera.edu.lv)
2.3. Galvenais sekretārs:
Līga Dzene (t. 29448010; e-pasts: liga.dzene@valmiera.edu.lv)
3. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
3.1.
3.2.

3.3.

U14: 2009. – 2010.g. dzimušie zēni un meitenes.
Ziemeļu zonas atlases sacensībās piedalās organizācijas, kuras pārstāv šādas
administratīvās teritorijas: Alūksnes nov., Cēsu nov., Gulbenes nov., Limbažu
nov., Saulkrastu nov., Siguldas nov., Smiltenes nov., Valkas nov., Valmieras
nov.
Lai startētu atlases sacensībās, dalībniekiem ir jābūt iegādātai LVS licencei.

4. PIETEIKŠANĀS
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pieteikšanās sākas: 11.01.2022. plkst. 12:00.
Pieteikšanās beidzas: 24.01.2022. plkst. 12:00.
Dalībnieku atsaukšana mājaslapā līdz: 24.01.2022. plkst. 12:00.
Pieteikšanās sacensībām notiek mājaslapā www.athletics.lv
pieteikumu uz e-pastu liga.dzene@valmiera.edu.lv.

vai

sūtot

5. KVALIFICĒŠANĀS NOSACĪJUMI
5.1.
5.2.

Lai kvalificētos Latvijas U14 čempionātam telpās, obligāts ir starts savas
zonas atlases sacensībās.
Atlases sacensībās katrs dalībnieks drīkst startēt divās individuālās
disciplīnās.

5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.

Tiesības startēt Latvijas čempionātā katrā disciplīnā automātiski iegūst 1.– 4.
vietas ieguvēji.
Tiesības startēt Latvijas čempionātā iegūst arī 10 labākie pēc rezultāta
skriešanas disciplīnās un 5 labākie pēc rezultāta grūšanas un lēkšanas
disciplīnās, vērtējot visu zonu rezultātus kopā.
Ja dalībnieks/-ce, startējot atlases sacensībās, izcīna tiesības startēt
finālskrējienā (60 m vai 60 m/b), bet tajā nepiedalās, viņam/-ai netiek piešķirta
vieta un tiesības tikt pielaistam pie starta Latvijas čempionātā pāriet
nākamajam dalībniekam rezultātu secībā.
Ja kādā no zonām nav bijusi elektroniskā laika mērīšanas iekārta, dalībnieku
atlase pēc rezultāta nenotiek, izņemot 1000 metru skrējienu.
Atlases sacensību disciplīnas meitenēm un zēniem:
Disciplīnas
60 m
60 m/b
300 m
1000 m
Tāllēkšana
Augstlēkšana
Lodes grūšana
Kārtslēkšana
4 x 200 m stafete

5.8.

Kārtslēkšanā un stafetes skrējienā atlase Latvijas U14 čempionātam telpās
netiek veikta. Abas disciplīnas iekļautas sacensību programmā kā pārbaudes
sacensības attiecīgajās disciplīnās pirms Latvijas U14 čempionāta telpās.
5.9. Kārtslēkšanā atļauts startēt arī sportistiem no citām atlases zonām.
5.10. Atlases sacensību rezultātiem jābūt ievadītiem LVS statistikas sistēmā.
5.11. Latvijas U14 čempionāta fināla sacensību dalībnieku sastāvs tiks publicēts līdz
01.02.2022. LVS mājaslapā www.athletics.lv.
6. CITI NOTEIKUMI
6.1. Atlases posmā 1.-3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar organizatoru sarūpētām
medaļām.
6.2. Pārējos sacensību noteikumus skatīt dokumentā “Latvijas čempionātu
vispārīgie noteikumi 2022”.

