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GALDA SPĒLES SVITENĒ 2022
NOLIKUMS
1.Sacensību organizators.
1.1 Rundāles pagasta sporta nodaļa. Sacensību vadītājs un galvenais tiesnesis Raitis Jutus tel.
26535219
2. Mērķis un uzdevumi.
2.1 Veicināt veselīgu dzīvesveidu, sportu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.
2.2 Popularizēt galda spēles – galda hokeju, šautriņas, novusu, galda tenisu, dambreti.
3.Vieta un laiks.
3.1. Sacensības notiek Svitenes tautas namā, Svitenē, Svitenes pagastā, 2022.gada 12.februārī plkst.
11.00.
4.Dalībnieki.
4.1 Sacensībās piedalās Rundāles pagasta iedzīvotāji.
5. Sacensību rīkošanas kārtība un noteikumi.
5.1 Pieteikšanās notiek sacensību dienā līdz sacensību sākumam.
5.2 Sacensības visos galda spēļu veidos un šautriņās notiek pēc attiecīgo sporta federāciju
apstiprinātiem noteikumiem. Sacensību kārtību katrā disciplīnā nosaka pēc pieteikto dalībnieku

skaita. Dalībniekiem savstarpēji vienojoties, sacensību organizators var noteikt īpašus noteikumus un
izņēmumus katrā sporta veidā.
6. Apbalvošana.
6.1 Katra sporta veida pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām.
7. Finanses.
7.1 Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu un vadīšanu finansē Rundāles novada dome.
8.Citi noteikumi.
8.1Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un atbilstību paredzētajai slodzei.

INFORMACIJA!
Aicinām sacensību dalībniekus 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:


sacensību tiesnesim dalībnieki pirms iekļūšanas sacensību norises vietā uzrāda atbilstošu Covid-19
sertifikātu par to, ka a) persona pabeigusi primārās vai vakcinācijas vai balstvakcinācijas pret Covid19 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;

Sporta nodaļas vadītāja
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