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BRUNAVAS PAGASTA
VASARAS SPORTA SVĒTKI
NOLIKUMS
Mērķis.
 Veicināt dažādu sporta veidu popularitāti un attīstību Bauskas novadā.
 Nostiprināt Bauskas novada sporta tradīcijas.
 Dažādot novada iedzīvotāju sporta aktivitātes.
 Popularizēt veselīgu dzīves veidu.
 Ieinteresēt novada iedzīvotājus aktīvā dzīves veidā.
 Veicināt tautas sportu.
Vieta. Laiks.
 Brunavas pagasts Grenctāle 2020.gada 8.augusts plkst.12.00.
Sacensību programma:
 Individuālās sacensības:
 Skrējiens.
 Komandu pieccīņa:
 Skrējiens.
 Futbols.
 Desošanās.
 Volejbols.
 Virves vilkšana.
 Draugu stafete.
Vadība.
 Sacensības organizē un vada sporta centrs „Mēmele”, sadarbībā ar Bauskas novada sporta
speciālistiem.
 Sacensību galvenais tiesnesis Ieva Strautniece- Kalniņa.
Dalībnieki.
 Sacensībās piedalās dalībnieki no Brunavas pagasta bez kvalifikācijas un vecuma ierobežojuma.
 Komandas kopējā sastāvā 8 dalībnieki bez vecuma un dzimuma ierobežojuma. Sporta spēlēs
piedalās 6 dalībnieki.
 Draugu stafetēs piedalās 2 dalībnieki bez vecuma un dzimuma ierobežojuma. Patrnerus drīkst
mainīt, bet nedrīkst startēt vairākas reizes vienāds sastāvs.
Sacensību kārtība.
 Sacensību kārtību noteiks galvenais tiesnesis, vadoties pēc pieteikto komandu skaita.
 Spēles notiek pēc atvieglotiem noteikumiem.
 Sportisti ar parakstu komandas pieteikumā apstiprina savas veselības stāvokļa atbilstību
sacensību slodzei un uzņemas atbildību par savu veselību.
Disciplinārie noteikumi.
 Sacensību laikā spēlētājiem aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus vai citas apreibinošās
vielas.
 Par nesportisku vai neētisku rīcību sportisti var tikt diskvalificēti un komandas rezultāti anulēti.

Apbalvošana.
 Ar medaļām un sponsoru balvām tiek apbalvoti 1.-3. vietu ieguvēji individuālajās disciplīnās
(skriešana) meitenēm un zēniem, jaunietēm un jauniešiem, sievietēm un vīriešiem.
 Ar diplomiem tiek apbalvotas 1.-3.vietu ieguvējas komandas draugu stafetē. Katrs dalībnieks
saņem sponsoru balvu.
 Ar kausiem un sponsoru balvām tiek apbalvota viena absolūtā uzvarētāja komandu pieccīņā.
 Ar medaļām un sponsoru balvām tiek apbalvotas 2.-3. vietu ieguvējas komandu pieccīņā.
 Vienādu punktu gadījumā augstāku vietu izcīna komanda, kurai augstāks vērtējums skriešanā.
Ja arī skriešanā ir vienāds punktu skaits, tad skaita 1.vietas skriešanā.
Pieteikumi.
Komandu iepriekšējā pieteikšana pa tel.nr. 27065182 līdz 7.augustam plkst.14.00.
Vārdiskie pieteikumi ar dalībnieku parakstiem jāiesniedz galvenajam tiesnesim sacensību dienā.
Sacensību dalībnieki, ar savu parakstu komandas pieteikumā, atbild par savas veselības
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, dalībnieki risina vienojoties.

