APSTIPRINU
Līvānu novada Multifunkcionālā
jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītāja
_____________________ I. Zvaigzne-Sniķere
2017. 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 19. maijā. Sacensību sākums plkst. 19:00.
2.3. Sacensību programma:
18.30-19.00 reģistrācija sacensībām
19.00 atklāšana ar ielu vingrotāju priekšnesumu
19.10-21.00 Strītbola turnīrs (1. grupa)
19.10-21.00 Pludmales volejbola turnīrs (1. grupa)
19.10-21.00 Futbola turnīrs (1. grupa)
19.10-21.00 Individuālā stafete (1. grupa)
21.20 1. grupas apbalvošana
Paralēli visām aktivitātēm iespēja darboties kopā ar ielu vingrotājiem.
21.30-00.30 Strītbola turnīrs (2. grupa)
21.00-00.30 Pludmales volejbola turnīrs (2. grupa)
21.00-00.30 Futbola turnīrs (2. grupa)
21.00-00.30 Individuālā stafete (2. grupa)
00:40 2. grupas apbalvošana
3. Sacensību organizatori
3.1. Sacensības organizē JIC “Kvartāls”.
3.2. Atbildīgā par pasākumu JIC “Kvartāls” vadītāja Inga Zvaigzne-Sniķere sadarbībā ar
brīvprātīgajiem jauniešiem.
3.3. Sacensību direktore – Mārīte Vilcāne.
3.4. Sacensību galvenais tiesnesis strītbolā – Andrejs Klementjevs.
3.5. Sacensību galvenais tiesnesis futbolā – Jānis Bulmeisters.
3.6. Sacensību galvenais tiesnesis pludmales volejbolā – Mārtiņš Vucenlazdāns.
3.7. Sacensību galvenais tiesnesis individuālajās aktivitātēs – Evija Pastare.
4. Dalībnieki
4.1. Sacensībās tiek aicināti piedalīties Līvānu un citu novadu bērni, jaunieši un pieaugušie.
4.2. Strītbolā startē komandas 3 dalībnieku sastāvā. Sacensības notiek divās grupās:
1. grupa – 2005.-2003. g. dz. zēni, 2005.-2000. g. dz. meitenes, 2002.-2000. g. dz. zēni;
2. grupa – 1999. g. dz. un vecāki vīrieši un sievietes.
4.3. Futbolā startē komandas 10 dalībnieku sastāvā. 1. grupā startē bērni un jaunieši vecumā no 12
līdz 17 gadiem. 2. grupā startē, sākot no 18 gadu vecuma. Nepilngadīgie 2. grupā var startēt, ja
viņus visu sacensību laiku pavada kāds no vecākiem/aizbildņiem.
4.4. Pludmales volejbolā startē komandas 2 dalībnieku sastāvā. Sievietes un vīrieši spēlē atsevišķās
komandās (izņēmums – sievietēm atļauts spēlēt vīriešu komandās, bet ne otrādi). 1. grupā startē
bērni un jaunieši vecumā no 12 līdz 17 gadiem. 2. grupā startē, sākot no 18 gadu vecuma.
Nepilngadīgie 2. grupā var startēt, ja viņus visu sacensību laiku pavada kāds no
vecākiem/aizbildņiem.
	
  
	
  

4.5. Individuālajā stafetē startē sekojošās vecuma grupās: 1. grupa 12-17 gadi, 2. grupa 18-25 gadi.
Nepilngadīgajiem 2. grupā startēt nav atļauts.
4.6. Sacensību dienā, parakstoties reģistrācijas lapās, dalībnieki apliecina, ka personīgi atbild par
savu veselības stāvokli un tā atbilstību izvēlētajai fiziskajai slodzei.
4.7. 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. Dalībnieki var pieteikties personīgi sacensību dienā pie attiecīgās disciplīnas tiesneša laikā no
18.30 līdz 19.00. 2. grupas dalībnieki var pieteikties līdz plkst. 21.00.
6.2. Individuālajā stafetē dalībnieki var pieteikties arī pēc starta, bet ne vēlāk kā 30 minūtes pirms
stafetes disciplīnas noslēguma.
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 disciplīnā 1.-3. vietu ieguvējus katrā grupā apbalvo ar medaļām.

	
  
	
  

