LIELDIENU VOLEJBOLA TURNĪRS 2022
NOLIKUMS
1. Mērķi un uzdevumi.
1.1. Veicināt veselīgu un aktīvu dzīves veidu.
1.2. Popularizēt volejbolu Siguldas novadā un Latvijas teritorijā.
1.3. Noskaidrot labākos turnīra spēlētājus.
2. Laiks un vieta.
2.1. Sacensības notiks 2022. gada 18.aprīlī, Siguldas Sporta centrā, Ata Kronvalda ielā 7A,
Siguldā.
2.2. Sacensību sākums plkst.10.00.
3. Organizatori.
3.1. Organizē Biedrība „Sporta klubs NUKI” sadarbībā ar Siguldas Sporta centru.
3.2. Galvenais sacensību organizators – Gvido Gailītis (tālr. 20355535).
4. Dalībnieki.
4.1. Sacensībās piedalās visi spēlēt gribētāji, sākot no 15 gadu vecuma.
4.2. Dalībnieki sacensību laikā paši atbild par savu veselības stāvokli.
4.3. Nepilngadīgām personām ir nepieciešama rakstiska vecāku atļauja par piedalīšanos
turnīrā.
4.4. Dalībnieku skaits sacensībās ir ierobežots.
4.5. Spēlētājs drīkst piedalīties sacensībās, ja atbilst visiem noteiktajiem kritērijiem, kas uz
sacensību norises laiku ir noteikti Covid-19 ierobežošanai. Noteikumi https://covid19.gov.lv/.
5. Pieteikšanās.
5.1. Pieteikšanās sacensībām no 31.marta līdz 17.aprīlim plkst.23.00, aizpildot pieteikuma
anketu – www.nuki.lv.
5.2. Pieteikšanās sacensību dienā nebūs iespējama.
5.3. Dalības maksa ir 5.00 EUR no dalībnieka, kas tiek samaksāta Siguldas Sporta centra
kasēs sacensību dienā vai pirms sacensībām. Ar Siguldas novada ID karti – 10%
atlaide.
6. Norises kārtība.
6.1. Registrēšanās sacensību dienā līdz plkst. 9.45.
6.2. Spēlētāji tiks salozēti līdzvērtīgās komandās, spēlējot kopā gan sievietēm, gan
vīriešiem vienā komandā. Spēļu gaitu un norisi nosaka galvenais tiesnesis atkarībā no
dalībnieku skaita.
6.3. Sacensību sākums plkst. 10.00.
6.4. Dalībnieku apbalvošana plkst. 17.30 (laiks var mainīties atkarībā no dalībnieku skaita).
7. Apbalvošana.
7.1. Piemiņas balvas no sacensību organizatoriem un atbalstītājiem.
8. Personu datu aizsardzība.
8.1. Biedrība “Sporta klubs NUKI” un Siguldas Sporta centrs kā sacensību organizators
ciena sacensību dalībnieku privātumu.
8.2. Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību
organizēšanas vajadzībām. Sacensības rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir
nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, vecumu un
kontakinformāciju. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.
8.3. Publiski redzamajās izspēles tabulās, rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds.
Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to ir

jāinformē sacensību organizators uz e-pastu volejbols@nuki.lv. Šajā gadījumā
publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms
dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas
sacensību dalībniekiem.
8.4. Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus
savas personas datos.
8.5. Sacensību dalībnieki, pasakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un
videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai
publicēšanai mājas lapā www.sigulda.lv, Latvijas medijos un sociālajos portālos.
8.6. Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts
dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām
sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī
dalībniekam ir iespēja atrakstīties sūtot savas vēlmes uz e-pastu volejbols@nuki.lv.
9. Dalībnieku atbildība un sodi par pārkāpumiem.
9.1. Sacensības balstās uz godīgas spēles noteikumiem. Dalībnieks var tikt sodīts par
nesportisku rīcību sacensību norises vietā – apzinātu traucēšanu cietiem dalībniekiem.
Soda mēru šādos gadījumos nosaka sacensību galvenais tiesnesis.
9.2. Lūgums dalībniekiem nemest zemē tukšās ūdens pudeles un sporta uztura
iepakojumus. Uzturēsim tīru Siguldas Sporta centra zāli. Organizatoriem ir tiesības
sodīt dalībniekus par piesārņošanu.
9.3. Ja dalībnieks ir pieteicis savu dalību sacensībās un bez iepriekšējas brīdināšanas
neierodas, attiecīgajam dalībniekam ir liegta dalība Biedrības “Sporta klubs NUKI”
organizētajās sacensībās līdz brīdim, kamēr netiek samaksāts sods 25.00 EUR apmērā.
9.4. Par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu naudas sods sacensību vietā – 300.00 EUR.

