Sporta diena Beverīnas novada svētkos ''Mēs - Tālivalža cilts''
2020.gada 8.augustā, Trikātā
NOLIKUMS
PLUDMALES
VOLEJBOLS
SIA Sabiedrības
“Rona” kausa izcīņa
pludmales volejbolā

STRĪTBOLS

KOMANDU TURNĪRI
1. LAIKS UN VIETA
1.1. 2020.gada 8.augusts plkst. 11:00. Reģistrēšanās sacensībām līdz plkst. 10:50.
1.2. Beverīnas novada Trikātas pagasta smilšu laukumos aiz Trikātas kultūras nama.
2. RĪKOTĀJI
2.1. RONAs kausa izcīņu pludmales volejbolā organizē Beverīnas novada pašvaldība un idejas iniciators Valdis
Aunītis.
2.2. Sacensību galvenais tiesnesis Elmārs Gaišais.
3. DALĪBNIEKI
3.1. Par RONAs kausu cīnīsies brīvi komplektētas komandas, kuru sastāvā var piedalīties gan vīrieši, gan sievietes,
gan kopā, sacenšoties vienā grupā.
3.2. Vienas komandas sastāvā drīkst piedalīties divi, trīs vai četri spēlētāji. Vienas spēles laikā komandas dalībnieku
skaitu un sastāvu nedrīkst mainīt.
3.3. Dalībnieku vecums un profesionalitāte netiks ierobežoti.
3.4. Piedalīšanās RONAs kausa izcīņā notiek bez dalības maksas.
3.5. Par sacensību dalībnieku drošību un veselību atbild paši dalībnieki.
4. SACENSĪBU NORISE UN VĒRTĒŠANA
4.1. Izspēles sistēma tiks paziņota sacensību dienā uz vietas un tā tiks izvēlēta atkarībā no pieteikušos komandu skaita.
4.2. Sacensības norit pēc atvieglotiem pludmales volejbola noteikumiem. Par noteikumu atvieglojumiem sacensību
galvenais tiesnesis paziņos pirms sacensību sākuma.
4.3. Galvenais tiesnesis patur tiesības turnīra laikā mainīt iepriekš noteikto izspēles sistēmu.
5. APBALVOŠANA
5.1. RONAs kausa izcīņas pludmales volejbolā 1.vietas ieguvēja komanda tiek apbalvota ar kausu, 1.-3.vietu ieguvējas
komandas tiek apbalvotas ar medaļām un balvām.
5.2. Apbalvošanu nodrošina Beverīnas novada pašvaldība un sacensību atbalstītāji.
10:30-10:50 pieteikšanās

GALDA TENISS

NOVUSS

BASKETBOLA
METIENI

ŠAUTRIŅU
MEŠANA

Komanda:
• dalībnieku vecums neierobežots;
• komandā 3 spēlētāji un viens rezervists (var būt arī jaukts sastāvs);
Turnīra kārtību noteiks uz vietas, atkarībā no pieteikto komandu skaita.
Apbalvošana: 1.-3. vieta saņem medaļas un piemiņas balvas.
INDIVIDUĀLIE TURNĪRI
Spēle norit līdz 1 dalībnieka divu setu uzvarai.
Viena seta izspēle līdz 11.punktiem.
Turnīra kārtību noteiks uz vietas, atkarībā no pieteikto komandu skaita.
1.vietu iegūst spēlētājs ar lielāko setu uzvaru skaitu.
Apbalvošana: 1.-3.vieta kausi un piemiņas balvas
Spēle norit 4 setos.
Turnīra kārtību noteiks uz vietas, atkarībā no pieteikto komandu skaita.
1.vietu iegūst spēlētājs ar lielāko setu uzvaru skaitu.
Apbalvošana: 1.-3. vieta saņem medaļas un piemiņas balvas.
INDIVIDUĀLIE UZDEVUMI
Dalībnieki iedalās četrās grupās:
• jaunieši (līdz 14 gadiem)
• pieaugušie – sievietes (no 15 gadiem)
• pieaugušie – vīrieši (no 15 gadiem)
Vienas minūtes laikā, jāmet no dažādām atzīmētām vietām laukumā - krājot punktu summu, pēc katra metiena vieta ir
jāmaina.
Pēc 1 min. signāla metiens no soda līnijas, par ko iespēja iegūt papildus punktus.
Dalībniekam 10 metieni, izpildot tos: 3x3 +1 metiens.
Kur pēc 3 izmestiem metieniem, tiek pierakstīt rezultāts, noņemtas šautriņas.
Dalībnieki iedalās četrās grupās:
• jaunieši (līdz 14 gadiem)
• pieaugušie – sievietes (no 15 gadiem)
• pieaugušie – vīrieši (no 15 gadiem)
Ar “kaķenes” un akmentiņu palīdzību jānogāž bundžas.
Uzvarētāju nosaka pēc punktu summas kas iegūta šajā disciplīnā.

ŠAUŠANA AR
KAĶENI

LĒKŠANA AR
MAISIEM

Uzvarētāji
Personas datu
aizsardzība

Dalībnieki iedalās četrās grupās:
• jaunieši (līdz 14 gadiem)
• pieaugušie – sievietes (no 15 gadiem)
• pieaugušie – vīrieši (no 15 gadiem)
Dalībniekiem maisā jāveic noteikta distance. Uzvarētājus nosaka pēc distances veikšanas laika.
Dalībnieki iedalās četrās grupās:
• jaunieši (līdz 14 gadiem)
• pieaugušie – sievietes (no 15 gadiem)
• pieaugušie – vīrieši (no 15 gadiem)
Individuālajos uzdevumos: 1.-3. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļā un piemiņas balvām.
Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savu/savu bērnu personas datu apstrādei, ko sacensību organizators izmantos
tikai sacensību norises vajadzībām, tajā skaitā, veicot publisku apbalvošanu, pasākuma atspoguļošanu Beverīnas novada
pašvaldības laikrakstā, mājaslapā un sociālajos kontos. Personas dati tiks uzglabāti līdz minēto mērķu sasniegšanai.
Dalībniekam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu. Piekrišanas atsaukums neietekmē tās datu apstrādes darbības,
kuras veiktas līdz atsaukumam.
Papildus informācija: http://www.beverinasnovads.lv/index.php/personas-datu-aizsardziba

