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NOLIKUMS 
 

1. VIETA, LAIKS. 2016. gada 20 augusts ; Murjāņu sporta ģimnāzijas sporta 
bāze(stadions). 

2. DALĪBNIEKI. LISF klubu komandas un  uzaicinātie  viesi,  ne jaunāki par 16 g. Klases: 
� F / T – 33, 34, 35, 36, 37, 38; 
� F / T – 51,52, 53, 54, 55, 56, 57, 58;   
� F / T – 42, 43, 44, 45, 46; 
� T - 20  skriešanā un tāllekšanā 

3. SPORTA VEIDI. Lode, disks, šķēps,tāllekšana,100m,1500m. 
4. KLASIFIKĀCIJA. Tiks  izmantota starptautiskā klasifikācija.  
5. VĒRTĒŠANA, APBALVOŠANA. Vērtēšana būs individuāla, pēc IPC (mešanas 

disciplīnās) vai LISF (skriešanā) koeficientu sistēmas. Apbalvos ar LISF medaļām, 
paredzētas arī piemiņas balvas sportistiem vai komandām un arī iespējamas specbalvas. 

• 1. – 3. vietu ieguvējus katrā sporta veidā (ja startēs ne mazāk par 6 sportistiem)  
• 1. - 3. vietu ieguvējus diskā, lodē,šķēpā no grupām: F33 līdz 38, F51 līdz 58, pārējie (F42 

līdz 46 )ja startē mazāk kā 6 sportisti pēc koeficientiem. 
• sportistus 1. – 3.vietu ieguvējus skriešanā,lekšanā katrā klasē, kurā startēs vismaz 6 

sportisti; pārējos vērtēs visus kopā, izmantojot koeficientus.                                                                                                                   
6. DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA. Ierašanās sacensību vietā 20.08.2016 līdz pl.10.30; 

sacensību sākums pl.11.00.   
7. DALĪBAS MAKSA.( Laikus nepieteiktiem sportistiem dalības maksa ir EUR 10,00. ) 

Sacensību dalībniekiem tiks nodrošinātas stadions sacensībām, tiesnešu, sekretariāta un 
ārstniecības pakalpojumi. 

8. PIETEIKUMI. Pieteikumi jāatsūta līdz š.g. 17.augustam pl.12.00  Aigaram Apinim uz 
Stabu 60,Rīga,LV 1011 vai uz e-pastu: a_cempions_a@inbox.lv, vai Fax: 67809433. 
Pieteikuma forma pielikumā. 

9. Sportistiem jābūt pielāgotam sporta apģērbam savās disciplīnās kurās startēs. 
10. Katrs dalībnieks pats atbild par sava veselības stāvokļa atbilstību sacensībā ,parakstoties 

pieteikumā. 
11. Visas pretenzijas iesniedzamas rakstiski tiesnešu kolēģijai ne vēlāk kā 30.min.pēc 

konstatētē fakta. Protestu ir tiesīgs iesniegt tikai komandas pārstāvis. Jebkura cita 
protesta forma tiks uzskatīta par nesportisku rīcību un sportists vai komandas pārstāvis 
var būt diskvalificēts. 

12. Sportistiem ratiņkrēslos būs iespēja , izmēģināt un nostartēt ar speciāli paradzetiem 
ratiem,100m un 1500m distancēs . Kuri vēlēsies ,laikus par to inforrmēt!!!!!! 

Papildu informācija: tel. 29183746 (Aigars Apinis) vai tel.26525401 (Aldis Šūpulnieks) 


