ALuKSNES
KAUSI 2018

Starptautiskas sacensības VIEGLATLĒTIKĀ
PROGRAMA-IELŪGUMS

26. maijā, pulksten 11.00
Alūksnē, Pilssalas stadionā.
2017.gadā tika atjaunots un ekspluatācijā nodots Alūksnes Pilsalas stadiona
vieglatētikas skrejceliņs un sektori. Tie ieguva modernu segumu uz kura tagad tiek
aizvadīti treniņi un risināsies arī sacensības. Rekonstruētajā stadionā pirmās oficiālās
sacensības tiks sarīkotas 26.maijā, kurās ielūdzam piedalīties arī jūs, lai sacenstos
par godalgām un speciāli šīm sacensībām gatavotajiem ceļojošajiem kausiem, kas
tiks pasniegti vairākās atsevišķās disciplīnās, kurās savulaik ir startējuši un labus
rezultātus uzrādījuši talantīgākie un spējīgākie Alūksnes vieglatlēti!
BŪSIET GAIDĪTI MŪSU SACENSĪBĀS!

ORGANIZATORI

LAIKS UN VIETA

Sacensības organizē Alūksnes pilsētas
Bērnu un jaunatnes sporta skola, Alūksnes
vieglatlētikas klubs sadarbībā ar novada
pašvaldības kultūras un sporta nodaļu.
Galvenais tiesnesis – Vilnis VEĻĶERIS
(Alūksne). Tiešo sacensību vadību veic veidu
atticīgās tiesnešu brigādes.

Sacensības notiks 2018. gada 26. maijā,
Alūksnē, Pilssalas stadionā.
10.45 Pārstāvju sanāksme pulksten
11.00 Sacensību atklāšana

DALĪBNIEKI

APBALVOŠANA

Sacensībās ir atklātas, tajās bez pašmāju
vieglatlētiem uzaicinām piedalīties Apes,
Gulbenes, Balvu, Smiltenes, Valkas, Vōru
(Igaunija) un citu novadu un pilsētu sportistus.

Ar ceļojošajiem „Alūksnes kausiem” neatkarīgi
no vecuma grupas tiks apbalvoti labāko
rezultātu uzrādītāji disciplīnās, kurās savulaik
sekmīgi startēja un labus rezultātus uzrādīja
Alūksnes vieglatlēti. Šajās sacensībās tādi tiks
pasniegti 100m vīriešiem (Jānis Balodis, pers.
rekords 10,9 sek.) un 3 000m vīriešiem (Artūrs
Lazdekalns 8:40), augstlēkšanā vīriešiem
(Artis Znotēns 2.05m), augstlēkšanā sievietēm
(Zinta Zvejniece (Šestakovska), 1 500 m (Ilona
Marhele), 60 m/b (Benita Alsvika (Duba)
sievietēm.
Visās vecuma grupās katrā disciplīnā ar medaļām
un diplomiem apbalvo 1.-3. vietu ieguvējus,
1. vietu ieguvēji saņems arī organizatoru balvu.

Sacensības risināsies šādās vecuma grupās:

U – 14 ( 2006.- 2005.g.dzimušie)
U – 16 ( 2004. – 2003.g.dzimušie)
U – 18 ( 2002.g. dzimušie un vecāki)
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.
DISCIPLĪNAS PA VECUMA GRUPĀM

U - 14

80m, 60 m/bj , 400m, 800m, tāllēkšana,
augstlēkšana, lodes grūšana

U – 16

100m, 60 m/bj, 400m, meitenes 800m,
zēni 1500m, tāllēkšana, augstlēkšana, lodes
grūšana.

U – 18 un vecāki

100m, 60 m/bj, 400m, 1500m jaunietes/
sievietes, 3 000m jaunieši/vīrieši, tāllēkšana,
augstlēkšana, lodes grūšana.
VĒRTĒŠANA
Dalībnieku iegūtās vietas nosaka pēc uzrādītā
rezultāta katrā disciplīnā atbilstošā vecuma
grupā.

PIETEIKUMI
Dalībnieku pieteikšana jāveic nosūtot rakstisku
pieteikumu līdz 24.maijam pulksten 23.59 uz
e-pastu albjss@aluksne.lv
Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds,
dzimšanas gads, disciplīna (-as) un komandas
nosaukums.
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.
DAŽĀDI
Informācija par sacensībām www.aluksne.lv,
kontaktelefoni Alūksnes BJSS (26523288),
galvenais tiesnesis (29273114).

