BEACTIVE PLUDMALES SPĒĻU
BEACTIVE ĢIMEŅU KAUSA
SACENSĪBU NOLIKUMS
Reģistrācija
Spied šeit

Sacensību dalībnieki

Rezultāti

1. Mērķis
• BeActive Pludmales spēļu mērķis ir popularizēt pludmales sporta veidus, kā arī
veicināt aktīvu dzīvesveidu individuāli un ģimenēs.
2. Norises datums un vieta
• 17.08.2019.
• Lucavsalas atpūtas parkā
3. Organizatoriskā vadība
• BeActive Pludmales spēles organizē Latvijas Sporta federāciju padome sadarbībā ar
Rīgas Domi un sporta klubu SportLat.
4. Dalībnieki
• Ģimenes sastāvs – 2 pieaugušie un 2 bērni, dzimuši laika periodā no 2001. līdz
2009. gadam.
5. Sacensību norise un vērtēšana
• Ģimeņu komandas (turpmāk – komanda) sacenšas savā starpā.
• Punktus komandas pelna kartē iezīmētos kontrolpunktos.
• Karte un uzdevumu apraksts komandām tiks izsniegts 10 min pirms starta komandas
stratēģijas veidošanai.
• Komandai jāizveido maršruta iziešanas stratēģija, lai noteiktajā laikā savāktu pēc
iespējas lielāku punktu skaitu.
• Apmeklējot kontrolpunktus, komanda nevar dalīties.
• Starts tiks dots vienlaicīgi līdz 5 komandām. Nākamās 5 komandas startēs ik pēc
10 min. Komandu starta kārtība tiks izlozēta reģistrējoties.
• Komandai jāstartē un jāfinišē pilnā sastāvā.
• Uzdevumi ietvers dažādu sporta veidu elementus un ātruma, veiklības, spēka un
erudīcijas pārbaudījumus (100 m peldēšana, 5 km skrējiens, SUP, vieglatlētikas
elementi, kāpšanas siena, virves vilkšana u. c.).
• Uzdevumu veikšanas secība – pēc izvēles, izņemot kopējs starts – 100 m peldēšanā –
plkst. 11.40 un 5 km skrējiens – plkst. 19.00.
• Inventārs uzdevumu izpildei kontrolpunktos tiks nodrošināts.
• Par noteiktu uzdevumu izpildi katrā kontrolpunktā komanda izcīna noteiktu punktu
summu par dalību un sasniegto rezultātu.
• Komandas rezultāts tiks noteikts pēc iegūto punktu kopsummas.
• Uzvar komanda, kura izcīnījusi lielāko punktu kopsummu.
• Izcīnāmo punktu skaits kontrolpunktos būs norādīts kartē.
• Vienāda punktu skaita kopsummas gadījumā uzvar komanda, kura kopējo distanci
veikusi īsākā laikā (neskaitot 5 km skrējienu).

6. Pieteikšanās un reģistrācija
• Dalībnieku
pieteikšanās
BeActive
Ģimeņu
kausam
notiek
mājaslapā
https://pludmalesspeles.lv/, aizpildot elektronisko pieteikšanās formu.
• Pieteikumu elektroniskā forma darbosies no 09.08.2019. līdz 15.08.2019. plkst. 18.00.
• Pieteikšanās BeActive Ģimeņu kausam sacensību norises dienā uz vietas – LSFP
Pludmales spēļu Info centrā – būs iespējama, bet var tikt ierobežota atkarībā no
dalībnieku skaita.
• Sacensību norises dienā Komandai no plkst. 10.00 līdz 11.30 jāreģistrējas LSFP
Pludmales spēļu Info centrā, kur tiks izsniegta karte un uzdevumu apraksts.
• Dalība BeActive Ģimeņu kausā ir bez maksas.
7. Apbalvošana
• BeActive Pludmales spēļu Ģimeņu kausa apbalvošana notiks 17.08.2019., plkst.
20.30 uz galvenās skatuves Lucavsalas pludmalē.
• Ģimeņu kausa 1. – 3. vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar LSFP Pludmales spēļu kausiem
un medaļām.
• Ģimeņu kausa 1. vietas ieguvējs balvā saņems apmaksātu dalību Pludmales spēlēs
Portimaunā, Portugālē 07.-08.09.2019. (iekļautas aviobiļetes, transfērs un
nakšņošana 4 personām).
8. Atklāšana
• BeActive Pludmales spēles tiks atklātas 17.08.2019. plkst. 18.00 uz galvenās
skatuves Lucavsalas pludmalē.
9. Drošība
• Katrs dalībnieks reģistrējoties apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas
veselības atbilstību dalībai sacensībās un ievēros nolikumu. Sacensību organizatori
nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
10. Datu apstrāde
• Pārzinis datu apstrādei ir biedrība “Sporta klubs SportLat”, reģ. nr. 40008107277,
Ēvalda Valtera iela 46-31, Rīga, LV-1021.
• Dati var tikt nodoti biedrībai “Latvijas Sporta federāciju padomei”, kas ir BeActive
Pludmales spēļu organizators.
• Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai “Sportlat” ir tiesisks pamatojums un
leģitīmas intereses datu apstrādē.
• Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei, balstoties uz
Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu.
• Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu,
attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei
un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir
nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta
personas datus, dati iespēju robežās pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz epastu: sportlat@sportlat.lv.

11. Citi noteikumi
• Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists - fiziskā persona, kas
nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”). ir saistošs Sporta likums, kas 18.
panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties
sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju
noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju
noteikumus, kā arī normatīvos aktus”.
• Par jautājumiem, kuri nav minēti sacensību vispārīgajos noteikumos un sporta veidu
nolikumos, lemj organizators. Organizators patur tiesības veikt izmaiņas nolikumā,
iepriekš nebrīdinot dalībniekus. Dalībniekiem jāseko izmaiņām mājaslapā.
12. Kontaktinformācija
Informāciju par sacensību norisi var saņemt, rakstot uz e-pastu: sportlat@sportlat.lv
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