
APSTIPRINĀTS 

Rēzeknes novada Sporta skolas direktors 

                A.Ciukmacis 

       2022.gada 11.novembrī

     

N O L I K U M S 
 

Rēzeknes novada Sporta skolas sacensībām vieglatlētikā. 

 

1. Mērķis un uzdevumi 

 
1. Popularizēt vieglatlētiku kā veselīgu dzīvesveidu.  

2. Noskaidrot novada labākus vieglatlētus. 

 

2. Laiks un vieta 

 
Sacensības notiek Viļānu sporta kompleksā (Liepu iela 2B, Viļāni): 

1. 2022. gada 7. decembrī (U-8, U-10). Sākums plkst. 17:30. 

2. 2022. gada 12. decembrī (U-12, U-14). Sākums plkst. 15:30. 

3. 2022. gada 20.decembrī (U-16, pieaugušie). Sākums plkst. 17:00. 

 

3. Dalībnieki 

 
Piedalās Rēzeknes novada Sporta skolas un Rēzeknes novada vispārizglītojošo skolu 

audzēkņi.  

 

4. Programma 

 
1. U – 8 vecuma grupa - 2016.dz.g. un jaunāki zēni un meitenes: 

        30m, 150 m, tāllēkšana no vietas, pildbumbas mešana (1 kg - auta metiens). 

2. U – 10 vecuma grupa - 2014.-2015. dz.g. zēni un meitenes: 

        30m, 150 m, tāllēkšana no vietas, pildbumbas mešana (1 kg - auta metiens). 

2. U – 12 vecuma grupa - 2012.-2013. dz.g. zēni un meitenes: 

       30m, 300 m, tāllēkšana no vietas, trīssoļlēkšana no vietas, pildbumbas mešana (1 kg - 

auta metiens).  

3. U – 14 vecuma grupa – 2010.-2011. dz.g. zēni un meitenes: 

 30m, 300 m, tāllēkšana no vietas, trīssoļlēkšana no vietas, pildbumbas mešana (1 kg - 

auta metiens).  

4. U – 16 vecuma grupa - 2008.-2009. dz.g. zēni un meitenes: 

       30m, tāllēkšana no vietas, trīssoļlēkšana no vietas, pildbumbas mešana (1 kg - auta 

metiens).  

5. Pieaugušie - 2007.dz.g. un vecāki vīrieši un sievietes: 

       30m, 300 m, tāllēkšana no vietas, trīssoļlēkšana no vietas, pildbumbas mešana (1 kg - 

auta metiens).  

 

5. Pieteikumi 

 
Pieteikšanās sacensībām LVS mājaslapā www.athletics.lv tiek atvērta no 2022.gada 22. 

novembrī un tiek slēgta 2022. gada 7. decembrī plkst. 12:00.  



Tie sportisti vai organizācijas, kuriem/-ām nav piekļuves datu LVS statistikas sistēmai sūta 

savus pieteikumus līdz 2022.gada 7.decembrim plkst. 12:00 uz e-pastu: 

vilanusports@inbox.lv. Informācija pa tālr. 28646365. 

 

6. Apbalvošana 

 
Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām.  

 

7. Sacensību organizācija 

 
Sacensības organizē Rēzeknes novada Sporta skola. Izdevumus, saistītus ar dalībnieku 

apbalvošanu un tiesnešu darba apmaksu, sedz Rēzeknes novada Sporta skola. Komandējuma 

izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija. 

 

8. Speciālie noteikumi 

 
Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personas datu apstrādei 

sacensību protokolos un sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai 

sacensību publiskajos materiālos ar iestādes darba popularizēšanas mērķi, audzēkņu 

sasniegumu atspoguļošanai. Sacensību organizators Rēzeknes novada Sporta skola, apliecina, 

ka personas dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi sacensību 

vajadzībām. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes novada Sporta skola, 

kontaktinformācija: Sporta iela 5, Malta, LV-4630. 

COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumi sacensību organizatoriem, dalībniekiem, 

treneriem un citam atbalsta personālam ir jāievēro valstī spēkā esošie MK noteikumi nr. 662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 
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