APSTIPRINU:
Ventspils Sporta skolas „Spars”
direktore
S.Pleinica ___________________
2022. gada ___. ____________

Ventspils BMX kauss 2022

Nolikums
Sacensību
Sacensības organizē Ventspils Sporta skolas “Spars” atbildīgie darbinieki,
organizators un tā sadarbībā ar biedrību “BMX aģentūra”, pamatojoties uz savstarpēji
kontaktinformācija noslēgtu vienošanos.
e-mail: spars@ventspils.lv
Adrese: Sporta ielā 7/9, Ventspils. Latvijā
63622732
Sacensību vieta
OC VENTSPILS, Ventspils Piedzīvojumu parks, BMX trase
Adrese: Saules iela 143, Ventspils
Norises datums un 2022.gada 14.augustā
laiks
Mērķis un
Popularizēt BMX riteņbraukšanu Ventspils pilsētā un Latvijā.
uzdevumi
Sacensību
Sacensību organizators: Ventspils Sporta skolas “Spars” direktores
atbildīgas personas norīkota atbildīgā persona – I. Miņenko
un
Sacensību galvenais tiesnesis: S.Kārkliņš
kontaktinformācija Galvenais sekretārs: D.Mažrima
Sacensību
Reģistrācija – līdz 2022.gada 8.augustam.
programma vai
Dienas kārtība:
norises noteikumi Treniņi:
10.00 – 10.30 G12 un jaunākas, B12 un jaunāki
10.30 – 11.00 G13+, B13+, Cr, M17+
Sacensību sākums 11.00
Vecuma kategorijas, dalībnieki:
Krūzeri: Cr 12+;
Meitenes: G7-9, G10-12, G13+;
Zēni un jaunieši: B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15,
B16, M17+
Dalībnieku vecuma kategorija tiek noteikta pēc licences.
Sporta sacensību Visām kategorijām rezultātu noteikšana notiek pēc Standarta formāta.
rezultātu
Ja vecuma kategorijā ir mazāk kā 8 dalībnieki, tad galīgo vietu sacensībās
noteikšanas
nosaka 3 priekšbraucienu un finālbraucienu kopsumma. Vienāda punktu
metodika
skaita (vietu summas) gadījumā, uzvar dalībnieks, kuram augstāka vieta
finālbraucienā.
Ja kategorijā ir 9 sportisti, uz finālu kvalificējas 7 sportisti. Braucienā, kurā
ir 4 sportisti, uz finālu kvalificējas 3 sportisti.

Tiesneši
Apbalvošana
Pieteikums

Sportistu licences
Dalības maksa

Apdrošināšana
Medicīniskais
dienests
Izmitināšanās
Protestu
iesniegšanas un
izskatīšanas
kārtība

Datu apstrāde

B fināli ir grupās, kurās ir 16 un vairāk sportistu.
LRF licencēti tiesneši - Galvenais tiesnesis, galvenais sekretārs, sekretāra
palīgs, fotofiniša tiesnesis un 3 trases tiesneši.
1.– 8.vietas ieguvēji katrā kategorijā tiek apbalvoti ar piemiņas balvām.
Pieteikumu iesniegt līdz 2022.gada 8.augustam (pirmdienai plkst 23:59)
LRF elektroniski:
Bmx.sekretariats@inbox.lv aizpildot pieteikuma formu, kas izsūtīta
klubu pārstāvjiem.
Sacensībās drīkst piedalīties bez LRF izsniegtas licences.
Dalības maksa visām kategorijām sacensībās tiek noteikta – EUR 10,00.
1. Dalības maksa apmaksāt iespējams tikai ar pārskaitījumu, ne
vēlāk kā 2 darba dienas pirms sacensībām, nosūtot
skolas/kluba rekvizītus, sacensību nosaukumu, dalībnieku
skaitu uz e-pastu: spars@ventspils.lv rēķina izrakstīšanai.
Rēķins par dalības maksu tiks nosūtīts uz skolas/kluba epastu.
2. Ja no ģimenes sacensībās piedalās divi un vairāk bērni, tad
dalības maksa ir jāmaksā tikai par vienu bērnu.
3. Ja dalības maksu klubs nevar veikt norādītajā termiņā tad
kluba atbildīgā persona iesniedz Garantijas vēstuli par dalības
maksu apmaksu.
4. Ventspils Sporta skolas “Spars” audzēkņi dalības maksu
nemaksā.
Sacensību organizators nenes atbildību par nelaimes gadījumiem
sacensību laikā. Sacensību dalībniekam jānodrošina personīga nelaimes
gadījumu apdrošināšanas polise.
Sacensību laikā visiem dalībniekiem pēc nepieciešamības būs pieejams
sertificēts medicīnas personāls atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Pēc sacensību dalībnieku izvēlētām naktsmītnēm.
Protestu iesniegt drīkst tikai attiecīgā kluba pārstāvis.
Lēmumu pieņem Galvenais Tiesnesis.
Ja kluba pārstāvis nav apmierināts ar GT lēmumu, tad licencētam kluba
pārstāvim ir tiesības no lēmuma pasludināšanas brīža iesniegt protestu
rakstiskā veidā līdz sacensību posma beigām.
Šo rakstisko protestu GT izskata pēc iespējas ātrāk, pieaicinot attiecīgos
tiesnešus.
Personas datu pārzinis ir Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde. Personu
datu apstrādātājs un uzglabātājs ir Sporta skola “Spars”, Sporta iela 7/9.
Ventspils, LV – 3601.
Piesakoties sacensībām, dalībnieka vai tā likumiskais pārstāvis piekrīt savu vai
sava bērna personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām –
iesaistīto personu uzskaitei, akreditācijai, veikto aktivitāšu un sasniegto
rezultātu uzskaitei un analīzei, materiālo vērtību izlietojumu uzskaitei, kā arī
sacensību popularizēšanai un atspoguļošanai masu plašsaziņas līdzekļos.
Personu dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, līdz tajos
noteiktā termiņa notecējumam.
Piesakoties sacensībām, dalībnieks vai tā likumiskais pārstāvis piekrīt, ka
sacensību laikā tiks filmēt un/vai fotografēts, kā arī piekrīt šo materiālu
izmantošanai un publicēšanai sacensību organizatoru vajadzībām, (tai skaitā,
bet ne tikai, tiešraide, foto un video materiālu uzglabāšana publiskas
pieejamības arhīvā un minēto materiālu atkal izmantošana), kā arī citu

sadarbības partneru un atbalstītāju publicitātei.
Dalībniekam vai tā likumiskajam pārstāvim ir tiesības pieprasīt no pārziņa
piekļuvi saviem personas datiem, labot vai dzēst nepareizus vai neaktuālus
datus, iebilst pret savu personas datu apstrādi (personas datu apstrāde
nepieciešama personas dalības nodrošināšanai sacensībās, tādēļ personas datu
apstrādes pārtraukšana izraisīs arī šādas dalības pārtraukšanu), pārnest savas
personas datus, kā arī, gadījumā, ja tās uzskata, ka tiek veikta nelikumīga viņu
personas datu apstrāde, vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību.

Nolikumu sagatavoja I.Miņenko (V.Uzvārds) ______________________ (paraksts)
Ar nolikuma saturu iepazinos:
Sacensību galvenais tiesnesis: S.Kārkliņš (V.Uzvārds) ____________________(paraksts)
Galvenais sekretārs: D.Mažrima (V.Uzvārds) ____________________(paraksts)

