APSTIPRINU:
Beverīnas novada pašvaldības
izpilddirektore
__________________Egita Biša
2018.gada 27.augustā

Brenguļu sporta spēļu „Atvadas vasarai 2018”
NOLIKUMS
Pasākuma mērķis
Popularizēt veselīgas un aktīvas sporta aktivitātes, kā interesantu, emocionālu un lietderīgu brīvā
laika pavadīšanas iespēju ģimenes un draugu lokā.
Pasākuma vieta un laiks
Pasākums notiks Brenguļos, sporta centra “Kaimiņi” teritorijā, 2018.gada 1.septembrī no plkst.
10:00.
Pasākuma organizatori
Pasākumu organizē Beverīnas novada pašvaldība sadarbībā ar Beverīnas novada iedzīvotājiem.
Atbildīgā par pasākuma organizāciju – Ieva Putniņa, tālr. 25421116, atbildīgais par sporta spēļu
organizāciju – Gatis Zvirbulis, tālr. 27887750.
Lai veidotu godīgu konkurenci sacensību laikā, pasākuma organizatori nevar piedalīties sporta
spēlēs. Tiesneši nevar piedalīties disciplīnās, kuras paši tiesā.
Pasākuma laikā tiks fotografēts un/vai filmēts. Uzņemtās fotogrāfijas var tikt izmantotas
pasākuma atspoguļošanai Beverīnas novada pašvaldības laikrakstā, mājaslapā un sociālajos kontos, kā
arī citu sadarbības partneru un atbalstītāju publicitātei.
Pasākuma dalībnieki
Pasākums ir publisks un sacensībās drīkst piedalīties ikviens interesents.
Pieteikšanās sacensībām notiks klātienē sacensību dienā, aizpildot pieteikumu, norādot vārdu,
uzvārdu, vecuma grupu. Nepilngadīgi bērni norāda arī vecāka vārdu un uzvārdu. Bērni līdz 13 gadu
vecumam sacensībās piedalās ar vecāku piekrišanu, klātbūtni un uz pilnu vecāku atbildību.
Pasākuma organizatori personas datus izmantos tikai sacensību norises vajadzībām, tajā skaitā, veicot
publisku apbalvošanu, pasākumu atspoguļošanu Beverīnas novada pašvaldības laikrakstā, mājaslapā un
sociālajos kontos. Personas dati tiks uzglabāti līdz minēto mērķu sasniegšanai.
Dalībniekam vai bērna vecākam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādi. Piekrišanas
atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad dalībnieka vai bērna vecāka piekrišana
bija spēkā.

Sporta spēļu sacensību disciplīnas un norise:
1. Šautriņu mešana:
Plānotais norises laiks no 10:00 līdz 14:30 (Sacensību norises vieta – pie basketbola statīva)
1.grupa - meitenes līdz 14 g. v.
2.grupa – zēni līdz 14 g. v.
3.grupa – sievietes
4.grupa – vīrieši
- 10 metieni
- apbalvošana:
* katrā grupā apbalvo 1.-3.vietu;
* pie vienāda punktu skaita augstāko vietu ieņem dalībnieks, ar vairāk precīziem augstākas punktu
summas metieniem
2. Basketbola bumbas soda metieni:
Plānotais norises laiks no 10:00 līdz 13:30 (Sacensības norises vieta - pie basketbola statīva)
1.grupa - meitenes līdz 14 g. v.
2.grupa – zēni līdz 14 g. v.
3.grupa – sievietes
4.grupa – vīrieši
- 10 metieni
-

Uzvar tas, kuram vairāk iemesto grozu skaits, pie vienāda punktu skaita pārmešana vai arī atkarībā
no metienu izpildīšanas laika

- apbalvošana:
* katrā grupā apbalvo 1.-3.vietu
3.

Strītbola zibensturnīrs 3pret3
Plānotais norises laiks aptuveni no 12:30 (Sacensību norises vieta – pie basketbola statīva)

-

pieteikšanās no 9.30- 11:00,

-

vienā komandā laukumā atrodas 3 spēlētāji, var būt viens rezervists,

-

plānotais spēles laiks 6 minūtes,
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-

komandu skaits neierobežots,

-

galvenais tiesnesis Ingars Veide.

4. Lodes grūšana
Plānotais norises laiks no 10:30 līdz 14:30 (Sacensību norises vieta – aiz futbola laukuma sētas)
1.grupa – sievietes
- 3 kg lode;
2.grupa – vīrieši
- 5 kg lode;
- bez vecuma un svara ierobežojuma;
- tiek mērīti 3 mēģinājumi;
* pie vienāda rezultāta augstāko vietu ieņem dalībnieks, kuram nākamais lodes grūdiens ir bijis tālāks.
apbalvošana:
* katrā grupā apbalvo 1.-3.vietu;
5. Pludmales volejbols:
Plānotais norises laiks no 10:00 (Sacensību norises vieta – sporta centra “Kaimiņi” āra volejbola
laukumi)
- pieteikšanās no 9:00 līdz 10:00,
- dalībnieku vecums neierobežots,
- komandā 3 cilvēki (var būt jaukts sastāvs), var pieteikt 1 rezervistu,
- izspēles kārtību nosaka uz vietas, atkarībā no pieteikto komandu skaita,
- galvenais tiesnesis Elmārs Gaišais,
- apbalvo 1.-3.vietu
6. Tāllēkšana no vietas:
Plānotais norises laiks no 10:00 līdz 14:30 (Sacensību norises vieta – aiz sporta centra “Kaimiņi”
volejbola laukumiem)
1.grupa - meitenes līdz 14 g. v.
2.grupa – zēni līdz 14 g. v.
3.grupa – sievietes
4.grupa – vīrieši
- 3 mēģinājumi tiek mērīti ieskaitei;
- apbalvošana:
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* katrā grupā apbalvo 1.-3.vietu;
* pie vienāda rezultāta augstāko vietu ieņem dalībnieks, kuram nākamais lēciens ir bijis tālāks.
7.

Florbola zibensturnīrs 3pret3
Plānotais norises laiks aptuveni no 10:00 (Sacensību norises vieta – pie sporta centra “Kaimiņi” ieejas
uz bruģa)
1.grupa - bērni līdz 14 g. v.
2.grupa – pieaugušie bez vecuma un dzimuma ierobežojuma

-

pieteikšanās no 9.00- 10:00,

-

vienā komandā laukumā atrodas 3 spēlētāji, var būt viens rezervists,

-

plānotais spēles laiks 7 minūtes,

-

komandu skaits neierobežots,

-

spēle notiek uz mazajiem vārtiņiem, bez vārtusargiem,

-

spēles notiek uz 2 laukumiem.
Katrā grupā apbalvo 1.-3.vietu. Sacensību rezultātu apkopošana no plkst.15.00 -15.30.
Apbalvošanas ceremonija notiek no 15.30 Sporta centra “Kaimiņi” estrādē.
Iepriekšējie pieteikumi un vairāk informācija e-pastā: kaimini@beverina.lv vai pa mob.t. 27887750.
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