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Sacensību laiks un vieta
2017.gada Latvijas Jaunatnes Olimpiādes sacensības triatlonā notiks 9.jūlijā Cēsīs, Lapsu
ielā 17.
Sacensību vadība
Sacensības vada LTF apstiprināta Tiesnešu kolēģija.
Sacensību dalībnieki
Olimpiādē sacensībās piedalās Latvijas Republikas nozīmes pilsētu un novadu (turpmāk pašvaldību) komandas.
Olimpiādē piedalās Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie Latvijas Republikas iedzīvotāji.
Olimpiādes sacensībās piedalās tikai akreditētie dalībnieki, kurus apstiprina Akreditācijas
komisija saskaņojot ar attiecīgā sporta veida federāciju.
Dalībnieks var pārstāvēt tikai vienu pašvaldību.
Olimpiādes dalībnieka statuss tiek piešķirts akreditētiem treneriem, apkalpojošam
personālam, mediķiem, komandas vadībai un delegācijas – komandas vadītājam.
Komandas vadītāju apstiprina un pilnvaro attiecīgā pašvaldība.
Par dalībnieka veselības stāvokli un fizisko sagatavotību atbild komandas vadītājs.
Sacensību organizatori nenes atbildību par iespējamo sacensību dalībnieku traumām un
nelaimes gadījumiem.
Sacensībās var piedalīties dalībnieki, kuri dzimuši 1999.-2002.gadā.
Pieteikumi
Olimpiādes pieteikumi dalībai Olimpiādes sacensībām jāiesūta Akreditācijas komisijai līdz
2017.gada 9.jūnijam plkst.24:00 atbilstoši pieteikuma elektroniskai formai Olimpiādes mājas
lapā www.latvijasolimpiade.lv , sadaļā Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 2017 / pieteikumi.
Ja dalībnieks tiek pieteikts pēc 2017.gada 9.jūnija līdz 2017.gada 22.jūnijam plkst.24:00, tad
par katru pieteikto dalībnieku Olimpiādes Sekretariātā tiek iemaksāti EUR100 (viens simts
eiro),
pārskaitot
tos
uz
LOK
norēķinu
kontu
AS
Swedbank
konta
Nr.:LV38HABA000140J063161, ar norādi “dalības maksa par “dalībnieka Vārds, Uzvārds,
dzimšanas datums”, saskaņā ar Latvijas Jaunatnes Olimpiādes 2017 Nolikumu”.
Dalībniekus saskaņā ar Nolikumu Olimpiādes sacensībām piesaka pašvaldības komandas
vadītājs.
Pieteikuma elektroniskās formas un parole pašvaldības komandas vadītājam tiks nosūtīta
2017.gada martā.
Akreditācija
Olimpiādes dalībniekus akreditē attiecīgās pašvaldības komandas vadītājs.
Veicot akreditāciju, komandas vadītājs Akreditācijas komisijai uz Olimpiādes laiku iesniedz ar
delegācijas vadītāja parakstu apliecinātas pasu vai dzimšanas apliecību kopijas tiem
Olimpiādes dalībniekiem, kuri piedalīsies Olimpiādē.
Personas datu aizsardzības nolūkos, personu apliecinošo dokumentu kopijas pēc komandas
vadītāja pieprasījuma tiks atgrieztas Olimpiādes pēdējā dienā 2017.gada 9.jūlijā. Gadījumā, ja
personu apliecinošo dokumentu kopijas netiks izņemtas, tās tiks iznīcinātas.
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Akreditācijas komisijas darba laiks:
§ Rīgā, Latvijas Olimpiskajā komitejā, Elizabetes ielā 49, no 2017.gada 26.jūnija–
5.jūlijam plkst.10:00 – 16:00, iepriekš piesakoties pa tel:67969782;
§ Cēsīs, Vidzemes koncertzālē Cēsis, Raunas ielā 12-1, 2017.gada 6.jūlijā no
plkst.12:00 – 20:00.
Sacensību norise
Sacensības norisinās atbilstoši Starptautiskās Triatlona savienības (ITU – International
Triathlon Union) noteikumiem.
Sacensības notiek saīsinātās distancēs:
peldēšana – 375m;
riteņbraukšana – 10km;
skriešana – 2,5km.
Peldēšana notiks ezerā, riteņbraukšana un skriešana notiks pa asfaltu. Startēt ieteicams ar
šosejas tipa velosipēdiem.
Komandas vadītājs pirms starta reģistrācijā, uzrādot sportista akreditācijas karti, ar savu
parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par sportista veselības atbilstību triatlona
veikšanai. Ja sportistam ir 18 gadi, viņš/viņa parakstās pats/pati.
Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
Sacensību pamatnoteikumi
Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieka iespējamajām traumām
sacensību laikā.
Dalībniekiem izdotais numurs jāapliek ap vidukli pēc peldēšanas distances,
riteņbraukšanā jāapgriež uz aizmuguri, skriešanā uz priekšu.
Skriešanas un riteņbraukšanas posmā, sportista ķermeņa priekšdaļai jābūt nosegtai,
ķermeņa aizmugure drīkst būt atsegta no jostasvietas uz augšu (neder, piemēram,
riteņbraukšanas triko uz lencēm).
Dalībnieki var novietot velosipēdu maiņas (mix) zonā ne vēlāk kā 30 minūtes pirms
starta. Pēc velosipēda nolikšanas mix zonā, atgriešanās pie velosipēda nav atļauta.
DRĪKST BRAUKT GRUPĀ atbilstoši Starptautiskās triatlona savienībs (ITU –
International Triathlon Union) noteikumiem. Aizliegts izmantot „lielās” (individuālā
brauciena) guļstūres.
Velo ķiveres riteņbraukšanas laikā obligātas. Izejot no maiņas zonas un uzsākot
riteņbraukšanu ķiverei jābūt galvā un ķiveres siksniņai jābūt aizsprādzētai. Ķiveri
drīkst noņemt pēc velosipēda novietošanas maiņas zonā.
PENALTY BOX (soda izciešanas vieta) – sportistam, sākot skriešanu, ja tas veicis
pārkāpumu pirms skriešanas distances, būs jādodas izciest sodu – 15 sekundes par
neaizsprādzētu ķiveri, par mix (tranzīta) zonas robežu neievērošanu, par inventāra
„nomešanu” mix zonā utt.
Hidrotērpu peldēšanā drīkst izmantot līdz 22°C ūdens temperatūrai!
Apbalvošana
Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem, ceturtā – sestā vieta ar
diplomiem.
Dopinga kontrole
Dopinga kontroli veic Sporta medicīnas valsts aģentūras pilnvarotie dopinga kontrolieri.
Dopinga kontrolei var tikt pakļauts jebkurš sacensību dalībnieks pēc dopinga kontroliera
izvēles.
Dopinga kontroles procedūra notiek atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksā noteiktajām
prasībām.
Antidopinga noteikumu pārkāpuma gadījumā attiecīgā sporta veida federācija izskata
pārkāpuma apstākļus un pieņem lēmumu par sankcijām.
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