APSTIPRINU
Jēkabpils sporta centrs
Direktors J. Bobrovs
2022.gada 6 .maijā

AKNĪSTES VOLEJBOLA TURNĪRS
NOLIKUMS
1.

MĒRĶIS un uzdevumi

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Pievērst iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam, sporta aktivitātēm;
Veicināt sacensību garu un veselīgu konkurenci iedzīvotāju starpā;
Noskaidrot labākās volejbola komandas Jēkabpils novadā;
Saliedēt Jēkabpils un citu novadu pagastu vai pilsētu iedzīvotājus.

2.

ORGANIZATORI

2.1. Turnīru organizē Jēkabpils sporta centrs.
2.2. Atbildīgais par turnīra norisi Jēkabpils sporta centra sporta organizators Alens Sorokins,
tel.: 24925169, e-pasts – alens.sorokins@jekabpilssc.lv
2.3. Informācija par turnīru pieejama www.jekabpilssc.lv.

3.

LAIKS UN VIETA

3.1. Reģistrēšanās sacensībām sākas no plkst.10:00 un noslēdzas plkst.10:45. Aknīstē,
Aknīstes vidusskolas sporta zālē. Sacensības sākas plkst.11:00 2022.gada 14. maijā

4.

DALĪBNIEKI UN
REĢISTRĒŠANĀS

4.1. Iepriekš pieteikšanās līdz 13. maijam plkst.20:00 zvanot pa tel.: 24925169, vai sūtot
informāciju uz e-pastu – alens.sorokins@jekabpilssc.lv
4.2. Piedalīties var ikviena vīriešu komanda un sieviešu komanda pārstāvot Jēkabpils vai citu
novadu, piesakoties iepriekš un reģistrējoties sacensību vietā.
4.3. Piesakoties, dalībnieks norāda kuru Jēkabpils novada pagastu vai pilsētu pārstāvēs
(turnīra laikā drīkst pārstāvēt 1 pagastu vai pilsētu, to nedrīkst mainīt)
4.4. Dalība turnīrā ir bez maksas.

5.

NOTEIKUMI

5.1. Volejbola turnīrs norisinās saskaņā ar valstī izsludinātajiem epidemioloģiskajiem
noteikumiem un prasībām. Šie noteikumi līdz turnīram var mainīties, tāpēc katram
dalībniekam ir jāseko līdzi aktuālajai informācijai.
5.2. Volejbola turnīrā var pieteikties vīriešu komandas un sieviešu komandas. Komandā ne
vairāk kā 8 dalībnieki (6 +2), savukārt uz laukuma spēlē ne mazāk kā 6 dalībnieki.
5.3. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu
izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju
un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.
5.4. Starpgadījumu un pārkāpumu gadījumā, organizatori ir tiesīgi pieņemt lēmumu par
sankciju piemērošanu pret attiecīgo komandu vai dalībnieku.
5.5. Visas pretenzijas par sacensību norisi, rezultātiem u.tml. – iesniegt turnīra
organizatoram.
5.6. Sacensību laikā tiks nodrošināta pirmā medicīniskā palīdzība – dežurēs medmāsa.
5.7. Sacensību pieteikumā (sacensību vietā) katram dalībniekam ar parakstu jāapliecina,
ka viņš uzņemas atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību sacensībām, kā arī
par drošības un kārtības noteikumu ievērošanu.

6.

DALĪBNIEKU
VĒRTĒŠANA UN
APBALVOŠANA

6.1. Volejbola izspēles sistēma tiks noteikta un saskaņota ar komandu pārstāvjiem
sacensību dienā, atkarībā no sacensību komandu skaita.
6.2. Apbalvošana
6.2.1. Volejbola 1.- 3. vietu ieguvējas komandas apbalvo ar medaļām un kausiem.

Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām. Jūsu personas datu apstrādes
pārzinis ir Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, adrese Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis 65236777.

