
 

 

 
 
 

 
 

 
 

KILPAILUOPAS 
Kilpailu järjestetään lyhennetyllä ohjelmalla, joka päätettiin koronaviruksen vuoksi, hyväksy se. 
Noudata turvallisuussääntöjä, pidä etäisyyttä ja noudata muita järjestäjien antamia sääntöjä. 

 
1. Tavoitteet 

• Yleisurheilun popularisoimiseksi mestareiden keskuudessa. 
• Tunnistaa vuoden 2021 parhaat mestariurheilijat Baltian maissa. 
• Vahvistaa Baltian ja naapurimaiden välisiä urheilusuhteita mestariurheilijoiden  

keskuudessa. 
 

2. PAIKKA JA AIKA 
Paikka: Olympic Center "Ventspils" stadium (Sporta Street 7/9, Ventspils, LV-3601) 

;  Päiväys:  August 21-22,  2021 
Kilpailu alkaa: 21.8. klo 11.45 
Tekniset tiedot Centrum alkaa: 21.8.2019 klo 9.00 

 

3. YLEINEN JÄRJESTÄJÄ 
Latvian veteraanien (Masters) Urheiluliiton  (LVVA) 

puheenjohtaja – Guntis Zālītis, mafia. +371 29456458 
Varapresidentti – Dace Brakanska, mafia. +371 
29398024Varapresidentti – Laine Kreicere, mob. +371  
26410552 

 
Kilpailunjohtaja: Aigars Matisons 

(t. 29217674; sähköposti:) 
Kilpailun   päätuomari: Dainis Lodiņš 

(t.26147685, 
sähköposti:). 

Kilpailusihteeri: Kārlis Gubāts 
(t.26490802; karlis.gubats@ventspils.lv:) 

4. IKÄLUOKAT 
• Mestaruuskilpailut ovat avoinna kaikille mestariurheilijoille. 
• Nainen: W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80,  W85+ 
• Mies: M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85+ 
• Kilpailijan ikäikuistetaan syntymäpäivästä 21.8.   

 
5. rekisteröinti 

LVVA:n kotisivu www.lvva.lv  tai  
lvva.masters@gmail.com  nimi, sukunimi, syntymäaika, 
maa (klubi) ja tapahtumat. 

• Kilpailun ennakkoregiointi on avoinna 19.8.2021 asti. 
• Muutoksia on saatavilla stadionilla ennen kilpailua 21.8.2021 klo 10 asti. 

 

http://www.lvva.lv/
mailto:lvva.masters@gmail.com
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LV60HABA0551035821716, 
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www.lvva.lv 

 

mailto:lvva.masters@gmail.com
mailto:lvva.masters@gmail.com
http://www.lvva.lv/


 

 

 
 

6. OSALLISTUMISMAKSU 
 

Ensimmäinen tapahtuma 15,00 EUR 
Jokainen seuraava tapahtuma, mukaan lukien releet (2nd, 3rd  jne.) 3,00 EUR 

• Osallistumismaksu tulisi siirtää 20.8.2021 asti 
Latvian veteraanien urheiluliitto 
Rekisterinumero 40008203134 
Osoite: Zemes street 4, Kekava, Kekavan seurakunta, Kekava nov., 
LV-2123 Pankki: AS SWED, koodi: HABALV22, 
Iban: LV60HABA0551035821716 

 
• Sisäänpääsymaksun voi maksaa käteisellä stadionilla. 
• Maksukortteja ei hyväksytä!!! 
• Jos osallistuja ei aloita kilpailussa tai joillakin tieteenaloilla, osallistumismaksua ei 

palauteta. 
• Myöhäiset ilmoittautumset kilpailupäivänä eivät yleensä ole sallittuja, mutta 

mahdollisuuksien  mukaan maksavat lisäksi 10  euroa. 
 

7. Tapahtumia 
1päivä  – 100m, 400m, 1500m, kiekko, kolmiloikka, korkeushyppy, laukaus, painonheitto. 

 
2nd päivä  – 200m, 800m, 5000m, 5000m kilpailukävely, pituushyppy, keihäs, vasara, 4x100m. 

 

8. YLEISURHEILUTAPAHTUMIEN OLOSUHTEET 
• Pituushypyn, kolmiloitin ja heittotapahtumien osallistujilla on 4 (neljä) yritystä  jokaista 

ikäryhmää vastaan. Ei viimeinkään  yrityksiä. 
• Juoksulajeissa osallistujilla on vain viimeiset kilpailut  (ei  alkuerät). 
• Korkeushypyssä Naisten ja miesten lähtökorkeus - 0,80 m; Eteneminen – 5  cm. 
• Kaikki määrittelemät nimisen ongelman ratkaisee kilpailun järjestäjä yhdessä päätuomarin  ja    

LVVA:n edustajan kanssa.       Kilpailut    järjestetään World    Athleticsin (WA) ja WMA:n 
määräysten mukaisesti.     

• Tapahtumien tekninen erittely: 
 Ikäryhmissä Laukaus (kg) Kiekko 

(kg) 
Keihäs (g)  

Naiset (W): 
35+; 40+, 45+; 

 
4 

 
1 

 
600 

50+; 55+; 3 1 500 
60+; 65+; 70+ 3 1 500 
75+; 80+; 85+ 2 0,75 400 
Miehet (M): 
35+; 40+; 45+; 

 
7,26 

 
2 

 
800 

50+; 55+; 6 1,5 700 
60+; 65+; 5 1 600 
70+; 75+; 4 1 500 
80+; 85+; 90+; 3 1 400 
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9. URHEILIJOIDEN KILPAILU JA VAATTEIDEN LÄMMITTÄMINEN 
• Osallistujat voivat  osallistua  vain    yleisurheilun  kloonauksen    muodossa,ja      

urheiluvälineissä  olisi myös noudatettava WA:n sääntöjä ja määräyksiä. Urheilijoita 
kehotetaan käyttämään kansallisen liittonsa hyväksymää maajoukkueunivormua.   

• Osallistujalle myönnetty kilpailulappu on kiinnitettävä asianmukaisesti (neljään kulmaan), 
lappus ei saa  olla    ylösalaisin tai taitettu  reunoilla.   Jos    nämä  ehdot  eivät  täyty,    
osallistujaa ei päästetä  alkuun.   

 
10. DOPINGIN VALVONTA 

Kilpailijat voivat olla WADA:n määräysten mukaisessa dopingvalvonnassa. 
 

11. Protestit 
• Mahdolliset protestit harkitaan yleisurheilun maailman kilpailusääntöjen 146 artiklan 

mukaisesti. 
• Jos kyseessä on vastalause, joukkueen edustajan on toimitettava se kirjallisesti sekä 20,00 

euron (20 euron) talletus kilpailun päätuomarille 30 minuutin kuluessa tulosten  
julkistamisesta. 

• Muut mainitsematta  jääneet    ongelmat  ja    tilanteet ratkaistaan    yhdessä  kilpailun    
päätuomarin   ja LVVA:n edustajien kanssa.   

12. Palkintoja 
• Voittajat määräytyvät yleisurheilun MM-kilpailusääntöjen mukaan. 
• I, II,  III -paikan    voittajat    Baltian    mestaruuskilpailuissa    jaetaan Baltian 

mestaruusmitaleilla    jokaisessa ikäluokassa.   
 

13. KILPAILUN TULOKSET 
• Kaikki tulokset julkaistaan painetussa muodossa tietopalvelussa. 
• Kilpailun tulokset ovat nähtäi saatavilla osoitteessa: www.lvva.lv. 

 
14. SAIRAANHOITO  

• Each kilpailija on vastuussa omasta terveydentilastaan.   
• Kaikissa LVVA:n järjestämissä kilpailuissa järjestetään sairaanhoitaja tai lääkäri, joka 

tarvittaessa auttaa urheilijaa lievän vamman sattuessa. 
• Vakavampia tilanteita varten on päivystys, joka vaatii puhelun numeroon 112, valtakunnalliseen 

hätänumeroon. 
 

15. johtaminen 
• Kilpailuorganisaation kulut katetaan LVVA:lla. 
• Stadionin liikuntapaikan tarjoaa Ventspilsin kaupungin  liikuntaosasto. 
• Osallistujaorganisaatiot tai osallistujat vastaavat itse osallistumiskuluista. 

 
16. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN (Valokuvaus ja video) 

• Kilpailuun hakemalla osallistuja suostuu henkilötietojensa käsittelyyn kilpailun järjestämistä 
varten.   

http://www.lvva.lv/


 

 

 

• Kilpailuun hakemalla osallistujat vahvistavat suostuvansa käyttämään ennen kilpailua, sen 
jälkeen ja sen aikana otettuja valokuvia, videoita ja äänimateriaaleja kilpailun järjestäjän 
tarpeisiin, mukaan lukien julkaiseminen verkkosivuilla www.lvva.lv,  Latvian mediassa ja 
sosiaalisissa  verkostoissa. 

• Kilpailun järjestäjät vahvistavat, että henkilötietoja ei siirretä kolmansille osapuolille ja niitä 
käytetään vain kilpailun tarkoituksiin. 

 
17. COVID-19:N EHKÄISYTOIMENPITEET 

Kilpailun järjestäjien, osallistujien, valmentajien ja muiden tukihenkilöiden on noudatettava 
Latvian ministerihallituksennro 360 "Epidemiologisia varotoimia Covid-19-tartunnan 
leviämisen rajoittamiseksi". 

 
18. HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ 

www.lvva.lv 
www.athletics.lv   
www.lsvs.lv  
www.ventspils.lv  
www.ocventspils.lv 
www.world-masters-athletics.com 

 

19. MAJOITUSVAIHTOEHDOT https://www.visitventspils.com/lv/ko-
darit-ventspili/925/? ryhmä=15 

 

20. ASETUSTEN LIITTEET JA MUUTOKSET 
Kilpailun järjestäjät                 varaavat   oikeuden tehdä muutoksia ja/ tai lisäyksiä näihin 
kilpailumääräyksiin, mutta viimeistään 19.8.2021, ilmoittaen verkkosivuston muutoksista 
www.lvva.lv  kohdassa "2021 gada kalendārs".   
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21. aikataulu 

 



 

 

 
 

Google Kartta - 57.38798877823611, 21.572034962936456 
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