APSTIPRINĀTI
ar Nīcas novada domes
2017.g. 10. jūlija
sēdes lēmumu( protokols Nr. 12)

Sporta spēļu
„ČIEKURKAUSS 2017”

NOLIKUMS
Mērķi un uzdevumi
1. Popularizēt sporta tradīcijas un veselīgu dzīvesveidu Nīcas novadā.
2. Noskaidrot uzvarētājus atsevišķās sacensībās un komandu sacensībās.
Vieta un laiks
Laiks: 2017. gada 12.augusts pl. 11:00. Reģistrācija no pl.10.00.
Vieta: Atpūtas bāze “Draudzība” Bernātos.
Atklāšana - pl. 11.00.
Dalībnieki
Visi sportot gribētāji.
Pasākuma organizācija
1. Sacensības organizē un par spēļu rīkošanu atbild sacensību galvenais tiesnesis
Ingars Kalējs (tel. 26174896)
2. Par konfliktsituāciju risināšanu atbild attiecīgā sporta veida tiesnesis. Ja
konfliktsituāciju nevar atrisināt uz vietas, tad lēmumu pieņem turnīra galvenais
tiesnesis.
3. Pieteikumus komandām iesniedz sacensību dienā no pl.10:00 līdz pl. 11:00.
Individuāli piesakās katrā disciplīnā pirms starta pie tiesneša.

Nodrošinājums
Organizatori nodrošina sacensības ar nepieciešamo aprīkojumu un apbalvojumus
katrā sporta disciplīnā gan individuāli, gan komandu vērtējumā.
Sacensību kārtība
Komandu sacensības
1. Pludmales volejbols. Komandā 2 vīrieši un 1 sieviete. Izspēles kārtību
sacensību dienā nosaka pludmales volejbola tiesnesis, vadoties pēc pieteikto
komandu skaita. Maksimālais komandu skaits - 16 komandas.
2. Futbols. Komandā 5 dalībnieki (5x5). Sacensības piedalās dalībnieki no 14 gadu
vecuma. Izspēles kārtību sacensību dienā nosaka futbola tiesnesis, vadoties
pēc pieteikto komandu skaita. Maksimālais komandu skaits - 10 komandas.

Individuālās sacensības
Individuālās sacensības notiek sekojošos sporta veidos:
1. Basketbola metieni. Specbalva tālākā precīzā metiena īpašniekam. Met no
trīs dažādām vietām basketbola grozā. Atsevišķa ieskaite dāmām un kungiem.
2. Gumijas stiepiens. Atsevišķa ieskaite dāmām un kungiem un vecuma grupās
līdz 14 gadiem un no 15 gadiem.
3. Šķēršļu josla velosipēdiem. Sacensības notiek divās grupās (līdz 14 gadiem un
no 15 gadiem). Uzvar dalībnieks, kurš trasi veic visātrāk un precīzāk.
Dalībnieki trasi veic ar organizētāju izsniegtiem velosipēdiem.
4. Dārts. Dalībnieki startē ar organizētāju izsniegtām šautriņām. Kopīga ieskaite
dāmām un kungiem.
5. Dažādas sacensības ar čiekuriem. Kopēja ieskaite dāmām un kungiem.
6. Aktivitātes bērniem (līdz 10 gadu vecumam).
Dalībnieku veselība
Dalībnieki, piesakoties sacensībām, uzņemas atbildību paši par savu veselības
stāvokli, ņemot vērā savu fizisko atbilstību un sagatavotību atbilstošajam sporta
veidam. Organizatori nodrošina dežūrējošo medicīnisko personālu.
Apbalvošana
1. Komandu sacensībās apbalvo pirmo trīs vietu ieguvēju komandas.
2. Individuālajās sacensībās – apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus katrā disciplīnā.
3. Galvenās balvas – Čiekurkausa ieguvēju nosaka izlozējot no visu pasākuma
dalībnieku vidus.
4. Sacensību kopējais balvu fonds līdz 400 EUR.

PRIEKŠSĒDĒTĀJS

A.PETERMANIS

