APSTIPRINU
Jēkabpils Sporta centrs
Direktora vietniece A.Jakubovska
2022.gada 27.jūlijā

JĒKABPILS NOVADA ATKLĀTAIS DISKU GOLFA TURNĪRS
“LŪŠA ĶEPA 2022”
NOLIKUMS
1.

MĒRĶIS

1.1. Sekmēt disku golfa attīstību Jēkabpils novadā.
1.2. Pievērst iedzīvotājus veselīgam un aktīvam dzīvesveidam.
1.3. Noskaidrot disku golfa labākos spēlētājus.

2.

ORGANIZATORI

3.

LAIKS UN VIETA

2.1. Sacensības organizē Jēkabpils Sporta centrs. Reģ.nr. 40900008726
2.2. Atbildīgais par sacensību norisi - Jēkabpils Sporta centra sporta speciāliste Dace
Valtere, tel.: 29885857, e-pasts – dace.valtere@jekabpilssc.lv.
2.3. Informācija par sacensībām pieejama www.jekabpilssc.lv.
3.1. “Lūša ķepa 2022” norisināsies 3 posmos Jēkabpils Mežaparka disku golfa laukumā
“Lūša ķepa”:
3.1.1. 1. posms - 10. augustā
3.1.2. 2. posms - 17. augustā
3.1.3. 3. posms - 24.augustā

4.

DALĪBAS MAKSA

5.

SACENSĪBU DALĪBNIEKI
UN REĢISTRĒŠANĀS

4.1. Dalība turnīrā ar iepriekšēju pieteikšanos ir bez maksas.
4.2. Piesakoties sacensību dienā dalības maksa 5,00 euro
5.1. “Lūša ķepa 2022” ir atklātās individuālās sacensības, kurās piedalās jebkurš disku golfa
spēles interesents.
5.2. Dalībnieku pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu katram posmam atsevišķi vai
vienlaicīgi uz visiem 3 posmiem. Pieteikšanās iespējama arī zvanot sacensību
organizatoram - 29885857.
5.3. Pieteikšanās vienam vai vairākiem posmiem:
5.3.1. 1. posms - 10. augustā, pieteikšanās līdz 9. augustam,
5.3.2. 2. posms - 17. augustā, pieteikšanās līdz 16. augustam,
5.3.3. 3. posms - 24. augustā, pieteikšanās līdz 23. augustam,
aizpildot dalības anketu:
https://forms.gle/D45JsnQmTsyV6p5L6
5.4. Piesakoties sacensībām, dalībnieks sacensību norises vietā ar parakstu apliecina, ka
pats atbild par savu veselības stāvokli, to, ka ievēros Ministru kabineta noteikumus
“Epidemioloģiskas drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
prasības un ievēros godīgas spēles principus.
5.5. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu
izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju
un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

6.

SACENSĪBU SĀKUMS
UN VIETA

7.

SACENSĪBU
NOTEIKUMI

6.1. Dalībnieku pulcēšanās notiek Jēkabpils Mežaparkā pie kameršļūkšanas kalna namiņa.
Sacensību sākums plkst. 18.00. Dalībnieku klātienes reģistrēšanās kalna namiņā līdz
plkst. 17.50.
7.1. Dalībniekam, piedaloties sacensībās, jāievēro LDGF disku golfa spēlētāja ētikas
kodekss https://www.ldgf.lv/index.php/etikas-kodekss
7.2. Dalībniekam, piedaloties sacensībās, jāievēro LDGF disku golfa spēles norises
noteikumi https://www.ldgf.lv/disku-golfs/detalizeta-speles-norise
7.3. Dalībnieku rezultāti tiks vērtēti divās grupās – sievietes un vīrieši bez vecuma
ierobežojuma.

7.4. Dalībnieki sacensībās drīkst piedalīties ar privātajiem disku golfa spēlei paredzētajiem
diskiem vai izmantot Jēkabpils Sporta centra disku golfa parka diskus, kuri ir pieejami
kameršļūkšanas kalna namiņā.
7.5. Pēc nejaušības principa, dalībnieki tiek sadalīti grupās (3-5 cilvēki) un katrai grupai tiek
piešķirta turnīra karte rezultātu fiksēšanai, kura tiek iesniegta sacensību
organizatoram pēc 2 izspēlētu apļu veikšanas (kopā 18 grozi).
7.6. Katra dalībnieka mērķis – iemest disku grozā ar iespējami mazāko metienu skaitu. Jo
mazāk metienu, jo labāks rezultāts.
7.7. Nolikumā neatrunātos jautājumus un konfliktsituācijas risina sacensību organizators.
7.8. Dalībnieki ievēro valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu
Covid-19 izplatību.
7.9. Pārkāpumu gadījumā, organizatori ir tiesīgi pieņemt lēmumu par sankciju
piemērošanu pret attiecīgo dalībnieku.
8.

SACENSĪBU NORISES
KĀRTĪBA UN
REZULTĀTI

9.

APBALVOŠANA

8.1. Sacensību
norise
Jēkabpils
disku
golfa
parkā
“Lūša
ķepa”
https://www.ldgf.lv/laukumi.
8.2. Dalībnieki, ievērojot godīguma principu, paši skaita un fiksē metienu skaitu rezultātu
kartē pēc katra izspēlētā groza.
8.3. Rezultāti, pēc katra posma, tiks publicēti JSC mājaslapā www.jekabpilssc.lv.
8.4. Turnīra uzvarētāji tiks notiekti sasummējot visos posmos iegūto punktu skaitu. Ja
diviem dalībniekiem iegūto punktu skaits kopvērtējumā būs vienāds, uzvarētājs tiks
noteikts izspēlējot turnīra organizatora papildspēli.

9.1. Pirmo divu posmu dalībnieki piedalās Jēkabpils Sporta centra izlozē, kas norisināsies
pēc tam, kad visi spēlētāji ir iesnieguši rezultātu kartes sacensību organizatoram.
9.2. 3. posma noslēgumā ar medaļām un balvām tiks apbalvoti turnīra kopvērtējuma
uzvarētāji sieviešu un vīriešu konkurencē (1.-3.vieta).
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.

