APSTIPRINU
Līvānu novada Multifunkcionālā
jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītājas p.i.
_____________________ E. Pastare
2018. gada 02. maijā

SPORTISKS NAKTS PASĀKUMS “NAKTS KEDĀS”

NOLIKUMS
1. Pasākuma mērķis
1.1. Popularizēt sporta aktivitātes diennakts tumšajā laikā Līvānu novada iedzīvotāju vidū.
1.2. Noskaidrot Līvānu novada spēcīgākos sportistus strītbolā, futbolā, pludmales volejbolā un citās
individuālajās aktivitātēs.
2. Vieta un laiks
2.1. Sacensības norisināsies Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC)
“Kvartāls” sporta laukumos, Lāčplēša ielā 28, Līvānos.
2.2. Pasākums norisināsies 2017. gada 18. maijā. Sacensību sākums plkst. 19:00.
2.3. Sacensību provizoriskā programma:
18.30-19.00
Reģistrācija sacensībām
19.00
Atklāšana
19.10
Strītbola turnīra starts
19.10
Pludmales volejbola turnīra starts
19.10
Futbola turnīra starts
20.00
Orientēšanās starts
20.00
Kartingu rallija starts
20.00
Individuālais konkurss: Slam dunk un trīspunktnieks
20.30
Individuālais konkurss: Dribls ap konusiem un devītnieks
21.00
Individuālais konkurss: Serves
21.30
Individuālais konkurss: Pievilkšanās
Apbalvošana (notiek pēc katra turnīra noslēguma)
3. Sacensību organizatori
3.1. Sacensības organizē JIC “Kvartāls” un Līvānu novada Jauniešu dome.
3.2. Atbildīgā par pasākumu – JIC “Kvartāls” vadītājas pienākumu izpildītāja Evija Pastare sadarbībā
ar Līvānu novada Jauniešu domes jauniešiem.
3.3. Sacensību direktore – Mārīte Vilcāne.
3.4. Komandu un individuālo disciplīnu galvenos tiesnešus nosaka sacensību direktore.
4. Dalībnieki un dalības nosacījumi
4.1. Sacensībās tiek aicināti piedalīties Līvānu un citu novadu bērni, jaunieši un pieaugušie.
4.2. Strītbolā startē komandas trīs dalībnieku sastāvā. Sacensības notiek divās grupās: 1. grupa 12-15
g. v.; 2. grupa 16 g. v. un vecāki. Komandas netiek dalītas pēc dzimumiem, meitenes/sievietes
spēlē kopā ar zēniem/vīriešiem.
4.3. Futbolā startē komandas 10 dalībnieku sastāvā. Starts vienā vecuma grupā – sākot no 12 gadu
vecuma. Spēles notiek paralēli uz diviem laukumiem.
4.4. Pludmales volejbolā startē jauktās komandās 2 dalībnieku sastāvā (komandā zēns/vīrietis un
meitene/sieviete, bet spēlētāju trūkuma gadījumā zēnu/vīrieti var aizstāt meitene/sieviete). Starts
vienā vecuma grupā – sākot no 12 gadu vecuma.
4.5. Orientēšanās pavēles distancē. Ar noteikumiem dalībnieki tiek iepazīstināti sacensību norises
vietā. Starts individuāli, vienā vecuma grupā – sākot no 12 gadu vecuma.
4.6. Kartinga rallijs. Ar noteikumiem dalībnieki tiek iepazīstināti sacensību norises vietā. Starts
individuāli, vienā vecuma grupā – sākot no 12 gadu vecuma.
4.7. Individuālajos konkursos starts vienā vecuma grupā – sākot no 12 gadu vecuma. Ar
noteikumiem dalībnieki tiek iepazīstināti sacensību norises vietā.
4.8. Sacensību dienā, parakstoties reģistrācijas lapās, dalībnieki apliecina, ka personīgi atbild par
savu veselības stāvokli un tā atbilstību izvēlētajai fiziskajai slodzei.
	
  
	
  

4.9. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto
fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.
5. Sacensību izcīņas kārtība
5.1. Atkarībā no ieradušos dalībnieku skaita, tālāko sacensību kārtību nosaka katras disciplīnas
galvenais tiesnesis.
6. Dalībnieku pieteikšanās
6.1. Sacensībām dalībnieki var pieteikties personīgi sacensību dienā laikā no 18.30 līdz 19.00.
6.2. Individuālajos konkursos, kartingu rallija un orientēšanās disciplīnās dalībnieki var pieteikties arī
to norises laikā, bet ne vēlāk kā 30 minūtes pirms katras disciplīnas noslēguma, ko izziņo
attiecīgās disciplīnas vai konkursa tiesnesis.
6.3. Dalība sacensībās ir bez maksas.
7. Apbalvošana
7.1. Sacensību organizatoriskos, tiesāšanas un uzvarētāju apbalvošanas izdevumus sedz JIC
“Kvartāls” no sava budžeta, atbalsītāju vai citiem finanšu līdzekļiem.
7.2. Katrā komandu disciplīnā 1.-3. vietu ieguvējus katrā grupā apbalvo ar medaļām, bet 1. vietas
ieguvējas komandas apbalvo ar kausu. Individuālo konkursu un disciplīnu uzvarētājus apbalvo ar
JIC “Kvartāls” vai atbalsītāju sagatavotām balvām.
8. Citi nosacījumi
8.1. Pasākuma organizators patur tiesības grozīt nolikumu, ja rodas tāda nepieciešamība. Par
izmaiņām organizators sabiedrību informē, publicējot paziņojumu JIC “Kvartāls” mājas lapā
www.kvartals.lv un sociālo tīklu profilos.

	
  
	
  

