APSTIPRINU
“Preiļu novada invalīdu biedrības” valdes priekšsēdētāja
____________ N. Skutele – Jeronoviča
2019. gada 1. oktobrī

Preiļu novada atklāto sporta spēļu cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām

NOLIKUMS
Sporta spēļu mērķis: pilnveidot cilvēku ar īpašām vajadzībām prasmes un noskaidrot
labākos spēlētājus dambretē, dambretē (uz atdošanu), šautriņu mešanā, novusā
(individuāli, ratiņkrēslā un dubultspēlēs).
Sporta spēļu vieta un laiks: Preiļu novada kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi,
2019. gada 9. novembris no plkst. 10.00 līdz 17.00
Dalībnieku ierašanās no plkst. 9.00
Sporta spēļu organizators Preiļu novada invalīdu biedrība
Sporta spēļu finansētājs Preiļu novada dome
Sporta spēļu provizoriskā programma:
9.00 – 10.00 Dalībnieku reģistrēšanās, treniņi.
10.00 – 10.15 Sporta spēļu atklāšana.
10.15 – 13.00 Dambrete, novuss (stāvus un ratiņkrēslā), šautriņu mešanā.
13.00 – 13.20 Tēja, kafija, uzkodas
13.20 – 16.30 dambrete (uz atdošanu), novuss (dubultspēles).
16.30 – 17.00 Apbalvošana, sacensību noslēgums
Dalība sporta spēlēs bezmaksas
Pieteikums spēlēm pieteikuma forma atrodas nolikuma beigās, pieteikumus jāiesūta,
komandu pārstāvjiem vai dalībniekiem individuāli, elektroniski līdz 31. oktobrim uz
e-pastu artis.utinans@gmail.com, sīkāka informācija 29287410 Artis. Viens
dalībnieks var piedalīties 3 sporta veidos (ieskaitot šautriņu mešanā). Visi dalībnieki
sacenšas vienā klasē, izņemot novuss ratiņkrēslā, kas tiks vērtēts atsevišķi, ja
sacensībās pieteiksies vismaz 3 cilvēki ratiņkrēslos. Novuss (dubultspēle) tiks

izspēlēts pēc kausa izcīņas principa, dubultspēles partneri varēs atrast arī sacensību
laikā, ja nebūs atrast iepriekš. Partneri var būt arī dažādu komandu vai organizāciju
pārstāvji.
Pirmās vietas ieguvējs/ ieguvēji saņems kausu un diplomu, otrās un trešās vietas
ieguvēji saņems medaļu un diplomu, katrā sporta veidā.
Sacensību galvenais tiesnesis Leonīds Valdonis
Sacensību organizētāji nodrošina dalībniekus ar sporta inventāru, novusa spēlētājiem
vēlama sava kija un ripa (mamma). Organizētāji nodrošina arī kafiju, tēju un uzkodas.
Organizatori informē, ka pasākums tiks fotografēts un filmēts. Organizatori vāc un
glabā datus sacensību reģistrēšanas nolūkiem.

PIETEIKUMS
PREIĻU NOVADA ATKLĀTAJĀM SPORTA
SPĒLĒM CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

Klubs vai organizācija _______________
Pilsēta vai novads _________________
Komandas vai organizācijas atbildīgā persona (vārds, uzvārds, e-pasts,
tālrunis)

N.p.k.

Vārds, uzvārds

1.
2.

Jānis Liepa (paraugs)
Ieva Bērziņa (paraugs)
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