Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME

BAUSKAS NOVADA BĒRNU UN
JAUNATNES SPORTA SKOLA
Reģ. Nr. 4571902099, Pilskalna iela26, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922852, fakss 639 22852, e-pasts: sporta.skola@bauska.lv, www.bauska.lv

Bauskas novada skolēnu sporta spēles

64 lauciņu dambretē
Nolikums
Mērķis un uzdevumi
•
•
•
•
•
•

Fiziski aktīva dzīves veida popularizēšana, bērnu un jauniešu veselības nostiprināšana.
Veicināt sporta attīstību mācību iestādēs, pilnveidot audzēkņu vispusīgo attīstību un
sagatavošanu darbam, Latvijas valsts aizsardzībai.
Sekmēt talantīgāko audzēkņu atlasi sporta rezervju sagatavošanai.
Noskaidrot labākās skolas un atsevišķus dalībniekus startam Zemgales reģiona, Latvijas
Republikas skolēnu sporta spēlēs un starptautiska mēroga bērnu un jaunatnes sacensībās.
Audzināt jauniešos patriotisma jūtas pret savu novadu, valsti.
Sekmēt mācību iestāžu audzēkņu iesaistīšanu ārpus stundu sporta pasākumos, nodrošināt
kvalitatīvu mācību vielas apguvi sporta stundās.

Vieta un laiks
•
•

19.01.2022, A,B.grupai (2002/2005.g.dz un 2006/2007.g.dzimuši bērni) Bauskas novada
bērnu un jaunatnes sporta skolā, plkst 10:00.
26.01.2022, C,D.grupai (2008./2009.g.dz. un 2010/2011.g. dzimuši bērni) Bauskas
novada bērnu un jaunatnes sporta skolā , plkst 10:00.

Dalībnieki
•

Bauskas novada skolu izlases komandas. Komandas sastāvā četri dalībnieki divi zēni, divas
meitenes. Zēni un meitenes sacenšas turnīrā pēc izlozes sistēmas, ar atsevišķu individuālu
vērtējumu. Meitenes drīkst startēt zēnu grupā, zēni meiteņu grupā nedrīkst. Jaunāki bērni
drīkst startēt pie vecākiem.

Vērtēšana
•

Komandu vērtējumā vērtē četru labāko rezultātu punktu summu. Punkti atbilst izcīnītam
vietām, uzvar komanda ar mazāko punktu skaitu, vienādu punktu kopsummas gadījumā
vadās pēc vairāk izcīnītām individuālajām 1.;2.; 3. utt. vietām.

Pieteikšanās
•

Pieteikumus iesūtīt A,B grupai līdz 17.01.2022, C,D grupai līdz 24.01.2022 ieskaitot uz epastu ieva.kirkila@bauska.lv. Pirms sacensībām jāiesniedz pieteikums ar sacensību
dalībnieku parakstiem.

Apbalvošana
•

Ar medaļām un salduma balvām tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji zēniem un
meitenēm. Ar diplomiem tiks apbalvoti uzvarētāji komandu vērtējumā.

Finanses
•

Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu un apbalvošanu, sedz organizatori.

Izglītības metodiķe:

I.Kirkila

Pielikumā saistošā informācija par Ministru kabineta 2021. gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720
“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra
noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai”.
Informācija var tikt papildināta un precizēta, ņemot vērā Ministru kabineta pieņemtos
lēmumu

Informācija!
Aicinām sacensību dalībniekus un citas sacensībās klātesošās personas būt atbildīgiem un ievērot
valdības noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.
Personām:
• kurām ir jāievēro pašizolācija;
• kurām ir elpceļu saslimšanas pazīmes vai citi Covid-19 raksturīgi simptomi;
• kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 slimnieka
kontaktpersonas;
• kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze,
ir noteikti no Ministru kabineta 2021. gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”
un Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr. 662
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk noteikumi) izrietoši pienākumi, tādēļ šādām personām nav tiesību piedalīties sacensībās.
Par iepriekš minēto pienākumu nepildīšanu un epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu
var tikt piemērota administratīvā atbildība.
Epidemioloģiskās drošības nosacījumi sacensību norises vietā:
1) sacensību tiesneši, organizatori un sacensību dalībniekus pavadošās personas pirms
iekļūšanas sacensību norises vietā uzrāda atbilstošu Covid-19 sertifikātu par to, ka a)
persona pabeigusi primārās vai vakcinācijas vai balstvakcinācijas pret Covid-19 kursu; b)
persona ir pārslimojusi Covid-19 un no izveseļošanās brīža nav pagājis vairāk par 180
dienām. Personas, kuras neatbilst šīm prasībām, sacensību norises vietā netiek ielaistas;
2) sacensībās var piedalīties turnīra dalībnieki, kuri uzrāda atbilstošu Covid-19 sertifikātu par
to, ka a) persona pabeigusi primārās vai vakcinācijas vai balstvakcinācijas pret Covid-19
kursu; b) persona ir pārslimojusi Covid-19 un no izveseļošanās brīža nav pagājis vairāk par
180 dienām; c) ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros un
testa rezultāts ir negatīvs. Personas, kuras neatbilst šīm prasībām, sacensībām netiek
pielaistas;
3) sacensību dalībnieki, sacensību dalībniekus pavadošās personas, tiesneši un organizatori
sacensību norises vietā un citās ēkas iekštelpās lieto mutes un deguna aizsegus. Sacensību
dalībnieki spēļu zālē savas partijas norises laikā drīkst nelietot mutes un deguna aizsegus.
Ja kāds no sacensību dalībniekiem neievēro šo nosacījumu vai to nepilda atbilstoši, tad
saņem par to tiesneša vai organizatora brīdinājumu. Ja šis nosacījums netiek ievērots
atkārtoti, sacensību galvenais tiesnesis var lemt izslēgt dalībnieku no sacensībām;
4) sacensību dalībnieks pēc partijas pabeigšanas tūlītēji pamet sacensību telpu un dodas uz
citu ēkas daļu vai ārpus ēkas;
5) sacensību dalībnieku treneri nodrošina, ka sacensību norises vietas ēkā nenotiek sacensību
dalībnieku drūzmēšanās un tiek ievērota divu metru distance;
6) Sacensību norises vietā pēc iespējas pastāvīgi tiek nodrošināta telpu vēdināšana, bet
obligāti tiek nodrošināta telpu vēdināšana vismaz pēc katras spēļu kārtas;
7) Sacensību norises vietā tiek nodrošināti dezinfekcijas līdzekļi un, ja nepieciešams, mutes
un deguna aizsegi.

