BEACTIVE PLUDMALES SPĒĻU
EIROPAS ĢIMEŅU KAUSA 2022
SACENSĪBU NOLIKUMS
1. Mērķis
• BeActive Pludmales spēļu Eiropas Ģimeņu kausa 2022 (turpmāk
tekstā – Ģimeņu kauss vai Pasākums) mērķis ir popularizēt
pludmales sporta veidus, kā arī veicināt aktīvu dzīvesveidu
individuāli un ģimenēs.
2. Norises datums un vieta
• 23.07.2022., plkst. 12.00-17.00;
• Ventspils Zilā karoga pludmalē, Sērfotāju zonā (ieeja – no 6. laipas).
3. Organizatoriskā vadība
• Ģimeņu kausu 2022 organizē Latvijas Sporta federāciju padome,
tehniski nodrošina SIA “Inovatīvo Projektu Centrs”.
4. Dalībnieki un programma
• Ģimenes sastāvs – 2 pieaugušie un 2 vai vairāk bērni (vecumā no 7
līdz 15 gadiem ieskaitot);
• Katrā uzdevumā piedalīties drīkstēs 4 (2 pieaugušie un 2 bērni)
ģimenes locekļi no visiem pieteiktajiem;
• Maksimālais ģimeņu skaits – 40;
• Plkst. 11.00 – 11.50: Reģistrācija;
• Plkst. 12.00: Pasākuma atklāšana;
• Plkst. 12.00 – 16.00: Uzdevumi, kas ietver dažādu sporta veidu
elementus, kā ātruma un veiklības stafetes ar pludmales spēļu
elementiem, dažādu prasmju un līdzsvara pārbaudīšanu, SUP
airēšanu, aktivitātes smiltīs u.tml.;
• Plkst. 16.00: Fināla stafete;
• Plkst. 17.00: Ģimeņu kausa uzvarētāju apbalvošana.
5. Sacensību norise un vērtēšana
• Ģimeņu komandas (turpmāk tekstā – komanda) sacenšas savā
starpā;
• Punktus komandas pelna iezīmētos kontrolpunktos;

• Uzdevumu apraksta un maršruta lapa komandām tiks izsniegtas
pie reģistrācijas;
• Komandai jāapmeklē visi kontrolpunkti, lai savāktu pēc iespējas
lielāku punktu skaitu;
• Apmeklējot kontrolpunktus, komanda nevar dalīties;
• Uzdevumu veikšanas secība – norādīta komandas maršruta lapā,
kas tiks izsniegta reģistrējoties;
• Inventārs uzdevumu izpildei kontrolpunktos tiks nodrošināts;
• Par noteiktu uzdevumu izpildi katrā kontrolpunktā komandai tiks
piešķirts noteikts punktu skaits atbilstoši sasniegtajam rezultātam;
• Komandas dalībniekiem ir iespēja piedalīties katram individuāli
vienā speciālajā kontrolpunktā un savākt punktus kopvērtējumam
ar savu individuālo sniegumu. Katras grupas (pieaugušie – sievietes
un vīrieši, bērni – meitenes un zēni) viens labākais rezultāts punktu
izteiksmē tiks pievienots komandas kopvērtējumam;
• Trīs
labākās
komandas
pēc
kopvērtējuma
rezultātiem
kontrolpunktos sacentīsies fināla stafetē, pēc kuras rezultātiem tiks
noteikti pirmo trīs vietu un balvu ieguvēji. Fināla stafetē komandai,
kura ieguvusi visvairāk punktus kontrolpunktos, ir priekšrocība
attiecībā pret otro un trešo vietu, savukārt otrajai vietai ir
priekšrocība attiecībā pret trešo vietu;
• Vienāda punktu skaita kopsummas gadījumā fināla stafetei
kvalificēsies komanda, kurai būs augstvērtīgāks rezultāts SUP
airēšanā. Ja komandām joprojām būs vienāds punktu skaits (vai
kādu apstākļu dēļ SUP airēšana nevarēs notikt), tad fināla stafetei
kvalificēsies komanda, kurai ir augstvērtīgāks rezultāts futbolgolfā.
6. Pieteikšanās un reģistrācija
• Dalībnieku pieteikšanās Pasākumam norisinās, aizpildot
pieteikšanās formu elektroniski:
https://forms.office.com/r/qMSLvsgZps;
• Pieteikšanās Ģimeņu kausam būs atvērta no 14.06.2022. līdz
20.07.2022. plkst. 17.00 vai līdz tiks sasniegts maksimālais komandu
skaits;
• Pieteikšanās Pasākumam norises dienā uz vietas nebūs
iespējama;
• Sacensību norises dienā komandai no plkst. 11.00 līdz 11.50
jāreģistrējas Pasākuma informācijas centrā, kur tiks izsniegta:

• uzdevumu apraksta un maršruta lapa;
• dalībnieku krekli, kurus jānēsā visa pasākuma laikā;
• pusdienu taloni.
• Dalība Pasākumā ir bez maksas.
• Sacensību norises vietā būs iespēja uzpildīt dzeramo ūdeni (tikai
savās līdzpaņemtajās pudelēs).
7. Apbalvošana
• Ģimeņu kausa apbalvošana notiks 23.07.2022., plkst. 17.00
Ventspils Zilā karoga pludmalē Sērfotāju zonā (ieeja no 6. laipas).
• Ģimeņu kausa 1. vietas ieguvēju komanda tiks apbalvota ar
lidojuma vaučeri 1000 Euro vērtībā;
• Ģimeņu kausa 2. vietas ieguvēju komanda tiks apbalvota ar
lidojuma vaučeri 800 Euro vērtībā;
• Ģimeņu kausa 3. vietas ieguvēju komanda tiks apbalvota ar
lidojuma vaučeri 600 Euro vērtībā;
• Starp Ģimeņu kausa komandām ārpus pirmajām 3 vietām un
kuras ir piedalījušās vismaz 8 kontrolpunktos, tiks izlozēts viens
lidojuma vaučeris 600 Euro vērtībā;
• Ikviena Ģimeņu kausa komanda par dalību saņems veicināšanas
balvas no #BeActive Pludmales spēļu organizatora un
partneriem, kā arī tiks pasniegtas balvas dažādās nominācijās – ar
nosacījumu, ka komanda atrodas uz vietas apbalvošanas laikā.
8. 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. Dalībniekiem,
kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas
paraksta reģistrācijas formu par dalībnieka veselības atbilstību
dalībai sacensībās un ievēros nolikumu.
9. Datu apstrāde
• Pārzinis datu apstrādei ir biedrība “Latvijas Sporta federāciju
padome”, kas ir BeActive Pludmales spēļu rīkotājs.
• Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai “Latvijas Sporta
federāciju padome” 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, atbilstoši sacensību nolikumam, bez
Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimšanas
datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju
robežās pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu:
ronalds.rezais@lsfp.lv.

10. 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”.
• Informējam, ka Ģimeņu kauss ir publisks pasākums, kura laikā
iespējama pasākuma dalībnieku fotografēšana un filmēšana, kā arī
pēc tam iegūtais materiāls tiks publicēts Latvijas Sporta federāciju
padomes informatīvajos kanālos, sociālajos tīklos un mājaslapās
www.lsfp.lv un www.pludmalesspeles.lv – sabiedrības informēšanas
nolūkos.
• 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 sacensību
nolikuma saitē.
11. Kontaktinformācija
Informāciju par sacensību norisi var saņemt, rakstot uz e-pastu:
ronalds.rezais@lsfp.lv.

