Saskaņots ar Latvijas
Invalīdu Sporta Federāciju
Apstiprinu: Madonas invalīdu atbalsta
centra valdes pr-tāja:
L. Spilberga
2013. gada 21. maijā

LATVIJAS INVALĪDU VIDZEMES ZONĀLĀS SPORTA SPĒLES
9.-10. augustā
Madonā, Sporta centrā

Latvijas Invalīdu Sporta Federācijas čempionāts novusā, tenisā,
šautriņu mešanā, zolītē, makšķerēšanā, dambretē, šahā, basketbola
soda metienos.

NOLIKUMS
Mērķis: Noskaidrot 2014. gada čempionus novusā, tenisā, šautriņu
mešanā, zolītē, makšķerēšanā, dambretē un šahā, basketbola soda
metienos.
1. Sacensību vieta, organizētāji, sporta veidi.
Sporta spēles notiks: 2014. gada 9.-10. augustā Madonā, Sporta centrā.
Adrese: Madonā, Gaujas ielā 13.
Sacensību ierašanās un reģistrācija: sacensību vietā 2014. gada 9. augustā līdz
plkst. 11:00.
Sacensību atklāšana: 9. augustā plkst.11:15.
Sporta spēles organizē Madonas invalīdu atbalsta centrs ar LISF un Madonas novada
pašvaldības finansiālu atbalstu.
Sacensību organizētāji nodrošina dalībnieku ēdināšanu, sacensību sporta inventāru,
naktsmītni.
Sacensības notiks šādos invalīdiem pieejamos sporta veidos un disciplīnās:
1. Novuss
2. Teniss
3. Šautriņu mešana
4. Šahs
5. Dambrete
6. Zolīte
7. Makšķerēšana
8. Basketbola soda metieni .

2. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās piedalās 70 cilvēki - dalībnieki ar fizisko spēju ierobežojumiem no LISF
sporta klubiem, uzaicinātie viesi.
Sacensību dalībnieku nokļūšana uz sacensību vietu notiek patstāvīgi.
Atļauts piedalīties 4 sporta veidos.
Sacensību laikā kategoriski aizliegts lietot alkoholu.
Dalībnieki ir atbildīgi katrs par savu veselības stāvokli.
Dalībniekiem līdzi jāņem segas un gultas veļa, vēlams arī - kāds matracis.
Noteikta dalības maksa EUR 5 no sacensību dalībnieka.
3. Sacensību noteikumi
Sacensības tiks vērtētas pēc pastāvošajiem sporta veidu noteikumiem.
Galvenais tiesnesis: HERBERTS MILLERS
4. Vērtēšana un apbalvošana
Individuālā vērtēšana sporta veidos atsevišķi vīriešu un sieviešu konkurencē.
Visu sacensību veidu rezultāti tiks vērtēti individuāli.
1. – 3. vietu uzvarētājus apbalvos ar sacensību diplomiem un medaļām.
5. Piezīmes.
Dalībnieki, kuri sacensību laikā pārkāps disciplīnas noteikumus, tiks diskvalificēti.
Vērtējot sacensību rezultātus, pretenziju rašanās gadījumā sacensību dalībnieks ir
tiesīgs griezties pie savas komandas vadītāja, kurš savukārt informēs galveno tiesnesi.
6. Pieteikumi
Pieteikumi jāiesūta līdz 8. augustam:
Pa telefonu 648 07294.
Pa e-pastu lidija.spilberga@madona.lv
Mob. 29336273
Pielikumā :
Sacensību darba kārtība
7. Materiāli tehniskais nodrošinājums
Sacensību organizēšanas izdevumus sedz LISF, dalībnieku līdzfinansējums, pārējos
izdevumus sedz komandējošā organizācija.

