
  BALTIJAS VALSTU KOMANDU ČEMPIONĀTS/ 

  VALSTS PREZIDENTA BALVA VIEGLATLĒTIKĀ 

  14.-15.08.2020. 

Sacensību 1. Popularizēt vieglatlētiku Latvijā. 
mērķis 2. Noskaidrot spēcīgāko Baltijas valstsvienību komandu vieglatlētikā. 

Vieta, laiks Sacensības notiek Ogrē, Ogres novada sporta centra stadionā. 
Vesera mešanas sacensības notiks Vircavas vidusskolas Platons filiāles sporta bāzē (Skolas iela 4, Platone). 
 
14.08.2020. 

• 15:00 – valstu izlašu komandu pārstāvju sapulce;  
• 15:30 – sacensību sākums;  
• 16:00 – atklāšanas ceremonija. 

 
15.08.2020. 

• 9:30 – sacensību sākums. 
 
Sacensību vadība   Sacensības organizē Latvijas Vieglatlētikas savienība sadarbībā ar Vidzemes Olimpisko 

centru, Ogres novada pašvaldību un Valsts prezidenta kanceleju. Sacensības vada 
Sacensības notiek pēc Pasaules Vieglatlētikas asociācijas sacensību noteikumiem. 

 
Dalībnieki Sacensībās piedalās Latvijas, Igaunijas, Lietuvas izlašu komandas.  

Sacensībās atļauts piedalīties sportistiem, kas dzimuši 2004.gadā un agrāk. 
 
Inventāra 
kontrole 

 
Sacensību 

disciplīnas 
pa dienām 

 
 
Dalībniekiem mešanas disciplīnās personīgā inventāra kontrole (svēršana, mērīšana) 
jāveic sacensību vietā ne vēlāk kā vienu stundu pirms sacensību sākuma. 

 
14.augusts 15.augusts 

Tāllēkšana Vīriešiem 5000 m soļošana Sievietēm 

Kārtslēkšana Sievietēm 10000m soļošana Vīriešiem 

100 m Sievietēm Diska mešana Vīriešiem 

400 m Vīriešiem 400 m/b Sievietēm 

Šķēpa mešana Sievietēm 400 m/b Vīriešiem 

800 m Sievietēm Lodes grūšana Sievietēm 

Augstlēkšana Sievietēm 110 m/b Vīriešiem 

100 m Vīriešiem Tāllēkšana Sievietēm 

Trīssoļlēkšana Sievietēm Kārtslēkšana Vīriešiem 

1500 m Vīriešiem 200 m Sievietēm 

3000 m/kav Sievietēm 800 m Vīriešiem 

Šķēpa mešana Vīriešiem Augstlēkšana Vīriešiem 

400 m Sievietēm Lodes grūšana Vīriešiem 

5000 m Vīriešiem 100 m/b Sievietēm 

4 x 100 m stafete Sievietēm 1500 m Sievietēm 

4 x 100 m stafete Vīriešiem Trīssoļlēkšana Vīriešiem 

Diska mešana Sievietēm 200 m Vīriešiem 

  5000m Sievietēm 

  3000 m/kav Vīriešiem 

  4 x 400 m stafete Sievietēm 

  4 x 400 m stafete Vīriešiem 

    Vesera mešana* Vīriešiem 

    Vesera mešana* Sievietēm 

    

* Vesera mešanas sacensības norisināsies: 
   Vircavas vidusskolas Platones filiāles sporta bāzē  
  (Skolas iela 4, Platone) 



 
Vērtēšana 

 
Komandas katrā disciplīnā drīkst pieteikt ne vairāk kā divus dalībniekus katrā veidā. 
Katram dalībniekam atļauts startēt 2 individuālajās disciplīnās un 1 stafetes skrējienā 

vai 2 stafešu skrējienos un vienā individuālajā disciplīnā.  
Komandu vērtējumā komandas katrā disciplīnā saņem abu dalībnieku un stafetes 

komandas gūtos punktus. 
 

Vērtējuma skala:  
1. vieta – 6 punkti  
2. vieta – 5 punkti, 

3. vieta – 4 punkti, 

4. vieta – 3 punkti, 

5. vieta – 2 punkti, 

6. vieta – 1 punkts. 
 

Stafetes skrējienā: 1. vieta – 6 punkti; 2. vieta – 4 punkti; 3. vieta – 2 punkti. 
 

Uzvar komanda ar lielāko izcīnīto punktu summu. Vienādas punktu summas 

gadījumā, augstāko vietu izcīna komanda, kurai vairāk 1.vietu, tālāk 2. vai 

3.vietu. 
 

 Sacensībām  atļauts  pieteikt  individuāli  startējušos  dalībniekus  (kuri  nepiedalās 

Individuālie komandu  cīņā).  Individuāli pieteiktie sportisti tiks sarindoti pēc 2019./2020. 

sportisti gada sezonas labākajiem rezultātiem pieteiktajā disciplīnā.  

 Sacensību organizatori ievēro sekojošo dalībnieku skaita limitu šajās sacensībās, kuru 

 skaits nepārsniedz:   

 Vīriešiem Disciplīna Sievietēm 

 14 100 m 14 

 12 200 m 12 

 12 400 m 12 

 10 800 m 10 

 12 1500 m 12 

 12 5000 m 12 

  100 m/b 14 

 14 110 m/b  

 12 400 m/b 12 

 12 3000 m/kav 12 

 8 5000 m soļošana 8 

 8 10 000 m soļošana 8 

 12 Tāllēkšana 12 

 12 Trīssoļlēkšana 12 

 12 Kārtslēkšana 12 

 12 Augstlēkšana 12 

 12 Lodes grūšana 12 

 12 Šķēpa mešana 12 

 12 Diska mešana 12 

 12 Vesera mešana 12 



Apbalvošana Sacensībās tiek izcīnītas Latvijas Republikas Valsts prezidenta 5 balvas: 
▪ 1 (viens) kauss tiek izcīnīts komandu kopvērtējumā; 

▪ 2 (divi) kausi tiek izcīnīti vīriešu un sieviešu komandu kopvērtējumā; 
▪ 2 (divi) kausi tiek izcīnīti individuālajā vērtējumā. 

  
Individuālajā vērtējumā Valsts prezidenta balvas izcīna augstvērtīgākā rezultāta 
(vīrietis un sieviete) uzrādītājs pēc Pasaules Vieglatlētikas asociācijas punktu 
vērtēšanas tabulām, izņemot soļošanas disciplīnas. 

 

 Baltijas komandu čempionāta sacensību godalgoto vietu ieguvēji katrā disciplīnā (1.- 
 3.vieta) saņem Baltijas komandu čempionāta medaļas. 

 

 
Katras individuālās disciplīnas uzvarētājs saņems naudas balvu 50EUR, katra stafešu 

skrējienu uzvarētājkomanda 100EUR. 

 

 
Augstvērtīgāko rezultātu uzrādītāji (izņemot soļošanas disciplīnas) pēc Pasaules 

Vieglatlētikas asociācijas punktu tabulām starp Baltijas valstu sportistiem (1 vīrietis un 

      1 sieviete), saņems naudas balvu 500EUR. 

Uzņemšanas Dalībnieku  ierašanos  sacensību  vietā,  ēdināšanas  un  naktsmītņu  nodrošināšanas 

noteikumi izdevumus sedz komandējošā organizācija, kuru pārstāv sportists. 

Pieteikumi 

Izlašu pieteikumi jāiesūta uz e-pastu sacensibas@athletics.lv līdz 2020.gada 

10.augustam. 

 
Individuālie sportisti no Latvijas piesakās mājaslapā www.athletics.lv statistikas sistēmā 

līdz 11.augusta plkst. 12:00. 
 Ievērojot vēlamo dalībnieku skaita principu katrā disciplīnā, pie starta tiks pielaisti 
 dalībnieki ar labākajiem 2019./2020.gada sezonas rezultātiem. 
  

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". 

  
  
  
   

mailto:sacensibas@athletics.lv
http://www.athletics.lv/

