
2021. gada 28. augustā, Brenguļos 

Sporta spēļu “Atvadas vasarai” 

NOLIKUMS 

 
KOMADU TURNĪRI 

VOLEJBOLS Reģistrēšanās sacensībām līdz plkst. 09.50, turnīra sākums 10.00 
Sacensību galvenais tiesnesis Elmārs Gaišais. Noteikumi: 

• komandas tiek brīvi komplektētas, kuru sastāvā var piedalīties gan vīrieši, gan sievietes, gan kopā –
sacenšoties vienā grupā; 

• vienas komandas sastāvā drīkst piedalīties divi, trīs vai četri spēlētāji;  

• vienas spēles laikā komandas dalībnieku skaitu un sastāvu nedrīkst mainīt; 

• dalībnieku vecums un profesionalitāte netiks ierobežoti; 

• dalība turnīrā – bez maksas;  

• par sacensību dalībnieku drošību un veselību atbild paši dalībnieki. 

BASKETBOLS 
3X3 

Reģistrēšanās sacensībām līdz plkst. 12.50, turnīra sākums 13.00. Noteikumi: 

• spēle līdz 21 punktam vai 10 minūtes; 

• komandā 4 dalībnieki; 

• dalībnieku vecums un profesionalitāte netiks ierobežoti; 

• dalība turnīrā – bez maksas; 

• par sacensību dalībnieku drošību un veselību atbild paši dalībnieki. 

FLORBOLS 3X3 Reģistrēšanās sacensībām līdz plkst. 11.50, turnīra sākums 12.00. Noteikumi: 

• ar sacensību noteikumiem dalībnieki tiks iepazīstināti uz vietas; 

• komandā 4 dalībnieki; 

• dalībnieku vecums un profesionalitāte netiks ierobežoti; 

• dalība turnīrā – bez maksas;  

• par sacensību dalībnieku drošību un veselību atbild paši dalībnieki. 

INDIVIDUĀLIE UZDEVUMI 
 

ŠAUTRIŅU 
MEŠANA 

 

Dalībniekam izpilda 10 metienus (1+9) tiek pierakstīts rezultāts un noņemtas šautriņas.  
Dalībnieki iedalās četrās grupās: 

• jaunieši (līdz 14 gadiem); 

• pieaugušie – sievietes (no 15 gadiem); 

• pieaugušie – vīrieši (no 15 gadiem). 



NOVUSA 
TURNĪRS 

 

Reģistrēšanās sacensībām līdz plkst. 09.50, turnīra sākums 10.00. Noteikumi: 

• spēle norit 4 setos; 

• turnīra kārtību noteiks uz vietas, atkarībā no pieteikto komandu skaita; 

• 1. vietu iegūst spēlētājs ar lielāko setu uzvaru skaitu. 
Apbalvošana: 1. vieta tiek apbalvota ar piemiņas kausu 2. vietas un 3. vietas ieguvēji ar medaļām un piemiņas 
balvām. 

ZĀBAKA 
MEŠANA 

Dalībniekam 3 metieni, kuru izpildīšanas brīdī nedrīkst šķērsot sektora līniju, ja metiena brīdī tiek šķērsota sektora 
robeža, metiens netiek ieskaitīts. Dalībnieki iedalās četrās grupās: 

• jaunieši (līdz 14 gadiem); 

• pieaugušie – sievietes (no 15 gadiem); 

• pieaugušie – vīrieši (no 15 gadiem). 

ĢIMENES 
STAFETE 

Divi dalībnieki uz laiku izpilda dažādus veiklības uzdevumus. Komandā ir pieaugušais un bērns! 

UZVARĒTĀJI Individuālo un pāru uzdevumu uzvarētāji tiks apbalvoti ar kausiem, 2.–3. vietu ieguvēji ar medaļām un piemiņas 
balvām. 

PERSONAS 
DATU 

AIZSARDZĪBA 

Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt nodot savus/savu bērnu personas datu apstrādei, ko sacensību 
organizators izmantos tikai sacensību norises vajadzībām, tajā skaitā, veicot publisku apbalvošanu, pasākuma 
atspoguļošanu Valmieras novada pašvaldības komunikācijas kanālos. Personas dati tiks uzglabāti līdz minēto mērķu 
sasniegšanai. 
Dalībniekam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu. Piekrišanas atsaukums neietekmē tās datu apstrādes 
darbības, kuras veiktas līdz atsaukumam. 
Papildus informācija: http://www.beverinasnovads.lv/index.php/personas-datu-aizsardziba 

 

http://www.beverinasnovads.lv/index.php/personas-datu-aizsardziba

