SASKAŅOTS
Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācijas
priekšsēdētāja Inga Liepiņa

APSTIPRINU
Krāslavas BJC direktore
________________Rita Vekšina

elektroniski akceptēja
2018. gada ___. ____________

2018. gada 25.oktobrī

LATVIJAS KAUSA 4. POSMA SACENSĪBAS
“SAPSAN 2018”
NOLIKUMS
1.
2.
3.
4.

I. MĒRĶI UN UZDEVUMI
Nodrošināt iespēju bērniem un jauniešiem piedalīties sporta tūrisma sacensībās.
Popularizēt sporta tūrismu kā veselīgu un sportisku dzīves veidu.
Nostiprināt sporta tūrisma tradīcijas.
Noskaidrot labākos sportistus un komandas sporta tūrisma iemaņu apguvē.

II. VIETA, LAIKS
5. Sacensības notiek no 2018. gada 1.decembra līdz 2018. gada 2.decembrim, Robežnieku
pamatskolas sporta zālē, Skolas ielā 1, Robežniekos.
III. SACENSĪBU ORGANIZATORI
6. Sacensības organizē Krāslavas Bērnu un Jauniešu centrs (Reģ. Nr. 90001267487) un
Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācija sadarbībā ar Krāslavas novada domi, Robežnieku
pamatskolu un Latvijas Alpīnistu savienību. Sacensību galvenais tiesnesis - Harolds Kavinskis,
tālr.20014272.
IV. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
7. Sacensībās piedalās bērni, jaunieši un pieaugušie (turpmāk – dalībnieki):
7.1. D grupa (visjaunākā grupa) – 2006. gadā dzimušie un jaunāki;
7.2. C grupa (jaunākā grupa) – 2004.-2005. gadā dzimušie;
7.3. B grupa (vidējā grupa) – 2002.-2003. gadā dzimušie;
7.4. A grupa (vecākā grupa) – 1998.-2001. gadā dzimušie;
7.5. P grupa (pieaugušo grupa) – 1997.gadā dzimušie un vecāki.
8. Visās vecuma grupās komanda sastāv no 4 dalībniekiem. Komandas sastāvā P; A; B; C
grupā jābūt vismaz 2 meitenēm; P grupā – vismaz 1 sieviete. D grupā – dalībnieki neatkarīgi no
dzimuma.
9. Viens dalībnieks drīkst startēt tikai vienā komandā.
10. Jaunāki dalībnieki ar trenera rakstisku atļauju drīkst startēt vecākā grupā.
V. SACENSĪBU NORISE
11. Sacensību programma 2018.gada 1. decembrī:
11.1. No plkst. 9.00 līdz plkst.10.00 komandu ierašanās.
11.2. Plkst. 10.00 pārstāvju sanāksme, pieteikumu iesniegšana, izloze.
11.3. Plkst. 11.00 līdz plkst.12.00 iepazīšanās ar tūrisma tehnikas elementiem.
11.4. Plkst. 12.00 sacensību sākums individuālā tūrismu tehnikā (ITT).
12. Sacensību programma 2018.gada 2. decembrī:
12.1. Plkst. 9.00 sacensību sākums komandu tūrisma tehnikā (KTT).
12.2. Sacensību apbalvošana notiks pēc sacensībām.
VI. VĒRTĒŠANA
13. Sacensību distances vērtējums ir distancē pavadītais tīrais laiks un soda laiks.
13.1. Individuālajā un komandas tūrisma tehnikā vērtējumā tiek summēts tīrais laiks un
soda punktu laiks. Vienādu punktu gadījumā augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai mazāks soda
punktu laiks.

13.2. Veicot sporta tūrisma tehnikas distances, tiks izmantoti LJSTF izstrādāta sodu
punktu sistēma ar papildinājumiem sacensību specifiskajos elementos. Noteicošais kritērijs –
drošība.
VII. APBALVOŠANA
14. 1.-3.vietu ieguvēji komandu šķēršļu joslā tiks apbalvoti ar kausiem, diplomiem un
piemiņas balvām.
15. 1.-3.vietu ieguvēji individuālajās sacensībās tiks apbalvoti ar medaļām un diplomiem.
16. Apbalvošana 2018. gada 2. decembrī pēc sacensībām.
17. Sacensību rezultāti tiek publicēti interneta vietnē: www.sportaturisms.lv
IIX. PIETEIKŠANĀS
18. Iepriekšējie pieteikumi jāiesūta līdz 2018. gada 25. novembrim elektroniski uz e- pastu:
harolds.kavinskis@inbox.lv , norādot individuālo dalībnieku un komandu skaitu pa grupām.
19. Aizpildīti pieteikumi katrai komandai atsevišķi (pielikums) jāiesniedz sacensību dienā.
IX. INVENTĀRS
20. Dalībniekiem jābūt sporta tērpos un sporta apavos.
21. Visām grupām nepieciešams speciālais tūrisma inventārs, atbilstoši distanču vajadzībām,
ievērojot sporta tūrisma tehnikas sacensību noteikumus.
X. CITI NOTEIKUMI
22. Sacensību dalības maksa EUR 25.00 no komandas un individuāliem dalībniekiem EUR
5.00
23. Dalības maksu var veikt ar pārskaitījumu: Krāslavas novada IP/ Krāslavas Bērnu un
jauniešu centrs, Skolas iela 7, Krāslava, LV-5601, Reģ.Nr. 90011337202, Konta Nr.
LV44TREL981429200200B, maksājuma mērķis: “Par dalību “SAPSAN 2018” – komanda (–as)
nosaukums, dalībnieka vārds, uzvārds.
24. Izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija.
25. Nakšņošana Robežnieku pamatskolas telpās uz grīdas, līdzi ņemot savu, gulēšanai
paredzēto inventāru.
26. Komandām būs iespēja izmantot ēdnīcas pakalpojumus, kas ir jāpiesaka līdz
25.novembrim (1.decembrī ir iespēja paēst pusdienas Eur 1.50 un vakariņas Eur 1.30; 2.decembrī ir
iespēja paēst brokastis Eur 1.00 un pusdienas Eur 1,50).
27. Nolikums vienlaicīgi ir arī ielūgums uz sacensībām.
28. Par komandu atbild komandas pārstāvis vai treneris.
29. Pēc tiesneša pieprasījuma, dalībniekiem jāuzrāda Skolēna apliecība, vai cits personas
apliecinošs dokuments.
30. Izglītības iestāde nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”
prasības.
31. Sacensības organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
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Pielikums
LATVIJAS KAUSA 4.POSMA SACENSĪBAS

“SAPSAN 2018”
nolikumam

PIETEIKUMS

Iestāde__________________________________________
Komandas Nr. ____*
Grupa ____**
Dalībnieki
Nr.
p.k.

Dzimšanas
gads

Vārds, uzvārds

Dalībnieka paraksts par
sacensību noteikumu,
drošības tehnikas
ievērošanu sacensību laikā

1.
2.
3.
4.
* ja iestādi pārstāv vairākas komandas.
** P grupa, A grupa, B grupa, C grupa, D grupa
Komandas pārstāvis – skolotājs vai treneris:
Vārds, uzvārds

Kontaktinformācija
e-pasts
telefons

Apstiprinām, ka visi komandas dalībnieki ir no vienas izglītības iestādes un uzrādītie
dalībnieku dati (klase) ir pareizi.
Jūsu dalībnieku personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, kontaktinformācija,
izglītības iestāde, klase (kurss)/vecums utml.)
apstrādes mērķis – nodrošināt sacensību
pakalpojuma sniegšanu, kā arī uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanu.
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko
pienākumu izpilde (Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumi Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma
izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”).
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:
1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt
neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā
noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu
valsts inspekcijā).

Komandas pārstāvis

/____________________/

Direktors

/____________________/
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