Apstiprinu:
Bauskas novada sporta centra „Mēmele”
direktore L.Rimševica ________________
2020.gada 20.maijā
SPORTA CENTRA „MĒMELE” 2020.GADA SACENSĪBAS PLUDMALES
VOLEJBOLĀ SIEVIETĒM, VĪRIEŠIEM UN VETERĀNIEM.
NOLIKUMS.
MĒRĶIS.
 Veicināt veselīgu dzīvesveidu dažādu paaudžu novada iedzīvotāju vidū.
 Popularizēt pludmales volejbolu kā saistošu un aizraujošu aktīvās atpūtas veidu.
 Noskaidrot Bauskas novada spēcīgākos smilšu volejbolistus jauniešu, veterānu,
sieviešu un vīriešu konkurencē.
 Veicināt pludmales volejbola tradīciju nostiprināšanu jaunākās, vidējās un vecākās
paaudzes volejbolistu, īpaši, sieviešu, vidū.
LAIKS. VIETA.
 2020.gada jūnijs-augusts, plkst. 10:00, Bauskas novada sporta bāzes.
 Zvaigznes kauss – 13.jūnijs plkst. 10:00 vīrieši
 Zvaigznes kauss – 14.jūnijs plkst. 10:00 jaunieši, sievietes, veterāni
 Mežotnes kauss – 27.jūnijs plkst. 10:00 vīrieši
 Mežotnes kauss – 28.jūnijs plkst. 10:00 jaunieši, sievietes un veterāni
 Līdumnieku kauss – 11.jūlijs plkst. 10:00
 Vecsaules kauss - 18.jūlijs, plkst.10:00 vīrieši
 Vecsaules kauss – 19.jūlijs plkst. 10:00 jaunieši, sievietes un veterāni
 Alfrēda kauss – 29.augusts plkst. 10:00
VADĪBA.
 Sacensības organizē un vada Bauskas novada sporta centrs „Mēmele”.
 Galvenais tiesnesis Guntis Mašinskis 29905485
DALĪBNIEKI.
 Bauskas novada iedzīvotāji un viessportisti (sportisti, kuri nav deklarēti Bauskas
novadā).
 Jaunieši – 2003.gadā dzimuši un jaunāki sportisti
 Vīrieši – 2002.g. un vecāki sportisti
 Veterāni – 1985.g.dzimuši un vecāki sportisti
 Sievietēm viena vecuma grupa.
PROGRAMMA.
 Pludmales volejbols jauniešiem, vīriešiem, sievietēm un veterāniem.
 Vīrieši un jaunieši spēlē klasisko pludmales volejbolu 2 x 2
 Sievietes un veterāni 3 x 3
APBALVOŠANA.
 1.-3. vietu ieguvēji jauniešiem, vīriešiem, sievietēm un veterāniem katrā posmā
saņems medaļas.
 1.-3.vietu ieguvēji kopvērtējumā saņems SC “Mēmele” kausus.

PIETEIKUMI.
 Iepriekšējie pieteikumi un informācija pa tālr. 29905485 Guntis Mašinskis
 Par sacensību laika vai vietas izmaiņām, kas saistītas ar laika apstākļu maiņu, tiks
paziņots atsevišķi.
FINANSES.
 Ar sacensību organizēšanu saistītos izdevumus sedz sporta centrs „Mēmele”.
 Ar piedalīšanos sacensībās saistītos izdevumus sedz komandējošā organizācija vai
paši sportisti.
!!! Sacensību dalībnieki atbild par savu veselības stāvokļa atbilstību sacensību
slodzei! Sacensībās nedrīkst piedalīties dalībnieki, kuri ir saslimuši ar Covid-19,
kuri bijuši saskarsmē ar Covid-19 slimnieku, kuru ģimenē ir konstatēta
saslimšana ar Covid-19. Sacensību dalībniekiem jāievēro valstī noteiktos
dezinfekcijas un distancēšanās noteikumus. Katrs dalībnieks izmanto personīgos
dezinficēšanās līdzekļus!
Sporta centra “Mēmele” rīkoto pasākumu laikā iespējama filmēšana un
fotografēšana. Vizuālais, video un audio materiāls, pasākumu publicitātei un
popularizēšanai, var tikt izmantots masu mēdijos, interneta resursos un sociālajos
tīklos. Atrodoties pasākuma teritorijā, jūs aplieciniet, ka esat informēts, ka tiekat
iekļauts vizuālajā, video un audio materiālā!
Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā nolikumā, sacensību dalībnieki risina
vienojoties!

