#BeActive Pludmales spēles
Ielu vingrošanas freestyle un tautas klases sacensību
nolikums
1. Mērķis
• #BeActive Pludmales spēļu mērķis ir popularizēt pludmales
sporta veidus, kā arī veicināt aktīvu dzīvesveidu individuāli un
ģimenēs.
2. Norises datums un vieta
• 2022. gada 23. jūlijs
• Ventspils zilā karoga pludmale
• no plkst.14:30 līdz 20:30
3. Organizatoriskā vadība
• #BeActive Pludmales spēles organizē Latvijas Sporta federāciju
padome (reģ. nr. 40008022932) sadarbībā ar biedrību
STREETBASKET (reģ. nr. 40008138116), Latvijas Ielu Vingrošanas
Federācija (reģ. nr. 40008148237).
4. Sacensību programma
• 14:30 - 17:00
o Tautas klases disciplīna „pievilkšanās trepe” (bez vecuma
un dzimuma ierobežojuma, uz reižu skaitu)
o Tautas klases disciplīna „atspiešanās uz līdztekām trepe”
(bez vecuma un dzimuma ierobežojuma, uz reižu skaitu)
o Tautas klases disciplīna „kāriens pie pievilkšanās stieņa”
(sievietēm, bez vecuma ierobežojuma, uz maksimālo
laiku)
o Tautas klases disciplīnas bērniem “pievilkšanās trepe” un
“atspiešanās trepe “Pushup King”” (7-13 gadi vecums)
• 17:00 - 17:30 Reģistrācija visās Freestyle kategorijās
• 17:45 - 20:00 Freestyle Open kategorija bez vecuma
ierobežojuma Sporta klasē
• 17:45 - 20:00 Freestyle Battles kategorija bez vecuma
ieroežojuma Elites klasē
• 20:30 Apbalvošana
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5. Dalībnieki un vērtēšana
• Dalība sacensībās bez vecuma un dzimuma ierobežojuma.
• Visi dalībnieki Freestyle disciplīnā tiek vērtēti individuāli pēc
uzstāšanās laikā parādītā. Galvenais vērtēšanas kritērijs ir
izpildītie elementi uz vingrošanas konstrukcijām. Tiesāšana un
punktu skaitīšanas sistēma notiek pēc Starptautiskās Ielu
Vingrošanas un Kalistēnikas Federācijas (World Street Workout
and
Calisthenics
Federation
(WSWCF))
oficiālajiem
noteikumiem un regulām.
• Sacensības tautas klases disciplīnās notiek pēc Latvijas Ielu
Vingrošanas Federācijas noteikumiem, kas tiks izklāstīti
sacensību dienā.
6. Pieteikumi
• Pieteikšanās dalībai sacensībās notiek sūtot e-pastu uz
livf.info@gmail.com,
iekļaujot
zemāk
esošās
tabulas
informāciju, līdz 2022. gada 17. jūlijam.
VĀRDS,
UZVĀRDS

TELEFONA
NR.

E-PASTS

DISCIPLĪNA

VECUMS

7. Apbalvošana
• #BeActive Pludmales spēļu pludmales „ielu vingrošanas
freestyle un tautas klases sacensību” uzvarētāju apbalvošana
notiks 23.07.2022 plkst. 20:30 pēc sacensību noslēguma uz
galvenās skatuves pie Ventspils Pludmales akvaparka (Medņa
ielā 19).
• Apbalvoti tiks pirmo trīs vietu ieguvēji katrā disciplīnā, saņemot
#BeActive Pludmales spēļu kausu un sponsoru balvām.

8. Atklāšana
• #BeActive Pludmales spēles tiks atklātas 23.07.2022 plkst. 12:00
laukumā Ventspils Zilā karoga pludmalē Sērfotāju zona (ieeja
no 6 laipas).
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•

„Ielu vingrošanas freestyle un tautas klases sacensības” tiks
atklātas sacensību vietā sacensību dienā 23.07.2022 plkst. 14:30.

9. Drošība
Katrs dalībnieks, reģistrējoties, apliecina, ka uzņemas pilnu
atbildību par savas veselības atbilstību dalībai sacensībās un
ievēros sacensību noteikumus un nolikumu. Dalībniekiem, kas
jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgajai personai, kas paraksta
reģistrācijas anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par
dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
10. Datu apstrāde
• Pārzinis datu apstrādei ir biedrība “STREETBASKET”, reģ. nr.
40008138116, Starta iela 1, Rīga, LV 1026
• Dati var tikt nodoti biedrībai “Latvijas Sporta federāciju
padomei”, kas ir #BeActive Pludmales spēļu organizators.
• Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai “STREETBASKET”
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 e-pastu:
ronalds.rezais@lsfp.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
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•

•

12.
•

•

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.
Informējam, ka #BeActive Pludmales spēļu laikā iespējama
pasākuma dalībnieku fotografēšana un filmēšana, kā arī pēc
tam iegūtais materiāls tiks publicēts Latvijas Sporta federāciju
padomes informatīvajos kanālos, sociālajos tīklos un mājaslapā
https://lsfp.lv – sabiedrības informēšanas nolūkos.
#BeActive Pludmales spēļu organizatori ir atbildīgi par
dalībnieku personas datu aizsardzību. Reģistrējoties vai
piedaloties #BeActive Pludmales spēļu sacensībās vai
aktivitātēs dalībnieki piekrīt savu datu apstrādei organizatoru
vajadzībām – izsekojot dalībnieku progresam #BeActive
Pludmales spēļu norises laikā, paziņojot sacensību rezultātus
https://pludmalesspeles.lsfp.lv/.
Kontaktinformācija
Sacensību koordinatori – Latvijas Ielu Vingrošanas Federācijas
Prezidents Rolands Kikors (mob. +37126322559); Latvijas Ielu
Vingrošanas Federācijas valdes locekle Sintija Tīruma (mob.
+37128793849).
Sacensību galvenais tiesnesis – Dmitrijs Širjajevs (mob.
+37127292354).
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