LATVIJAS SPORTA VETERĀNU – SENIORU SAVIENĪBA
Alksnāja iela 9, Rīga, LV-1050, tālrunis +371 26554425
e-pasts: info@lsvs.lv mājas lapa: www.lsvs.lv
Vienotais reģ. Nr. 50008025521; Swedbanka,
kods HABALV22, norēķinu konts LV85HABA000140J047086

2022.gada 2.maijā Nr.13
Rīgā
Valstspilsētu un novadu pašvaldībām
Sporta klubiem
Sporta organizatoriem
Par LSVS pašvaldību 59. sporta spēļu
finālsacensībām riteņbraukšanā un svarbumbu celšanā
Saskaņā ar Latvijas Sporta veterānu - senioru savienības (LSVS)
pašvaldību 59. sporta spēļu nolikumu (iepazīties LSVS mājas lapā internetā
www.lsvs.lv) finālsacensības riteņbraukšanā un svarbumbu celšanā
notiks 2022. gada 28. maijā Ogrē.
Riteņbraukšana
Dalības maksa 20 EUR par dalībnieku tiek veikta:
- ar pārskaitījumu Latvijas Sporta veterānu – senioru savienībai,
reģ.Nr. 50008025521, AS „Swedbank” HABALV22 LSVS, norēķinu
konts LV85 HABA 000140J047086. Rēķini jāpiesaka LSVS
grāmatvedei Jeļenai Doroškovai, tālr. 29487609, e-pasts:
simon@btv.lv
- skaidrā naudā - sacensību dienā, pieteikumu pieņemšanas laikā.
Vārdiskie pieteikumi online www.lsvs.lv (pieteikšanās tiks atvērta 10.
maijā) , līdz 21. maija plkst. 21.00 un pēc nolikumā minētās formas jāiesūta
uz info@lsvs.lv , izmaiņas sūtīt pa e-pastu: info@siguldasdizains.lv
Reģistrācija, dalībnieku starta numuru un čipu, parakstītu pieteikumu
pieņemšana sacensību dienā no plkst 9.00 līdz plkst. 10.00 dabas parkā
“Ogres Zilie kalni” (starta laukumā) Ogrē.
Sacensību sākums solo braucieniem Brīvības ielā 133, Ogrē plkst.
11.00.
Sacensības krosā dabas parkā “Ogres Zilie kalni” (starta laukumā)
Ogrē plkst .15.00.

Sacensību galvenais tiesnesis Māris Kalve, tālr. 29207273
Sacensību direktors Armands Pivors, tālr.25905054
Sacensību tehniskais direktors Jānis Lazdāns, tālr.29368877
Papildus informācija un trases mājaslapā www.lsvs.lv
Svarbumbu celšana
Svarbumbu celšana notiks 2022. gada 28. maijā, Skolas ielā 21, Ogres
novada sporta centrā, Ogrē.
Vārdiskie pieteikumi pēc nolikumā minētās formas jāiesūta līdz 21. maija
plkst. 21.00 pa e-pastu: info@lsvs.lv
Parakstītu pieteikumu iesniegšana 28. maijā no plkst. 10.00 līdz plkst.
10.40 sacensību vietā.
Sacensību galvenais tiesnesis un atbildīgais par sacensību norises
jautājumiem Juris Pivars, tālr.26915875.
Sacensību atklāšana plkst. 11.00.
Dalības maksa 15.00 EUR par dalībnieku tiek veikta:
- ar pārskaitījumu Latvijas sporta veterānu – senioru savienībai,
reģ.Nr. 50008025521, AS „Swedbank” HABALV22 LSVS, norēķinu
konts LV85 HABA 000140J047086. Rēķini jāpiesaka LSVS
grāmatvedei
Jeļenai
Doroškovai,
tālr.29487609,
e-pasts:
simon@btv.lv
- skaidrā naudā - sacensību dienā, pieteikumu pieņemšanas laikā.

LSVS prezidents

I.Klementjevs

PIETEIKUMS
LATVIJAS PAŠVALDĪBU SPORTA VETERĀNU – SENIORU
59. SPORTA SPĒLĒM 2022. GADĀ
(pilsētas/novada/kluba komandas nosaukums)
__________________________
(norādīt sacensību sporta veidu)
Nr.
p.k
.

VĀRDS, UZVĀRDS

DZIMŠANAS
DATI :
(DZ.D./MĒN./
GADS)

VECUM
A
GRUPA

DISCIPLĪN
A

Apstiprinu, ka atbildu par
savu veselības stāvokli, ka
ievērošu LR spēkā esošos
normatīvos aktus, kas
nosaka epidemioloģiskās
drošības pasākumus Covid19 infekcijas izplatības
ierobežošanai,
nav iebildumu pret
personīgo datu, fotogrāfiju
publicēšanu interneta
vietnēs, sociālajos tīklos.
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10.
Pilsētas/novada/kluba vadītājs /V. U./ : _____________________________________________
Komandas pārstāvis /V. U./ : _____________________________________________________
Tālrunis: +371- _______________________

e-pasts: ___________________________

