Komandas sporta veidu diena Bērzaunē
Nolikums

1. Mērķis un uzdevumi:
Komandas sporta veidu diena Bērzaunē tiek organizēta ar mērķi popularizēt pagasta un
novada iedzīvotāju iesaisti komandas sporta veidos, kā arī veicināt sporta aktivitāšu
popularitāti, nodrošināt iedzīvotāju savsterpējo mijiedarbību kopīgās sporta aktivitātēs.
2. Pasākumu organizē:
Pasākumu organizē Bērzaunes pagasta pārvalde.
3. Laiks un vieta:
Pasākuma norises vieta - Bērzaunes pamatskolas sporta laukums un Bērzaunes volejbola
laukums. Laiks - 2020.gada 12.septembris.
-Ierašanās - no 9:30-10:00
-Futbols 10:00-13:00
-Volejbols 13:00-~15:00 (Var mainīties pasākuma laikā)
-Virves vilkšana 15:00-15:30
4. Dalībnieki:
Pasākuma potenciālais dalībnieks ir ikviens, kurš vēlas iesaistīties komandas sporta veidos,
patstāvīgi nokomplektētas komandas sastāvā. Katras komandas sastāvā jābūt spēlētājiem,
kas var to pārstāvēt visās trīs komandas sporta veidu disciplīnās. Katrs dalībnieks pats atbild
par savu fizisko sagatvotību un veselību pasākuma laikā.
5. Disciplīnas:
Futbols:
-Spēlētāju skaits komandā - 7 (uz laukuma 4+1, rezervē 2 spēlētāji)
-Spēles laiks - 2x7 minūtes, (atkarībā no pieteikto komandu skaita spēles laiks var tikt
mainīts pasākuma dienā, par to informējot katras komandas pārstāvi)
-Par katru uzvaru komandai tiek piešķirti 2 punkti, par neizšķirti nospēlētu spēli 1 punkts, par
zaudētu spēli - 0 punktu.
-Vienāda punktu skaita gadījumā prioritāte tiek piešķirta komandai ar lielāku gūtu vārtu
summu.
Volejbols:
-Spēlētāju skaits komandā - 5 (4 laukumā, 1 rezervē)
-Spēle norisinās līdz 15 punktiem, laukuma maiņa pie 8 punktiem.
-Uzvaras gadījuma komandai tiek piešķirts 1 punkts, zaudējuma gadījuma - 0 punkti.
Virves vilkšana:
-Komandā piedalās 5 cilvēki. Disciplīnas laiks - 1 minūte. Disciplīnas uzvarētāju nosaka
tiesnesis.
6. Apbalvošana:
Apbalvošanā tiek godalgotas komandas, kuras kopvērtējumā, saskaitot visos trīs sporta
veidos gūtos rezultātus ierindojušās pirmajās trīs vietās. Papildus tam apbalvojumus saņem:
Futbolā:
-Labākais vārtsargs
-Labākais uzbrucējs
-Labākais aizsargs

-Vērtīgākais spēlētājs
7. Pieteikšanās:
Komandu piesaka tās pārstāvis, komandu pieteikšanās līdz 10.09.2020, 24:00, izmantojot
Bērzaunes mājas lapā un Bērzaunes pagasta “Facebook” lapā pieejamu elektronisku saiti,
tā pieejama arī šīs rindkopas apakšā. Pēc pieteikumu saņemšanas tiks izloze komandu
spēļu grafikam. Komandām tas būs pieejams 11.09.2020, elektroniskā vidē.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez9B2HPUAE-efR9PZhaQJapAJCeo3wMiqIMl
x2jfKnwJmxNA/viewform?usp=sf_link
8. Nosacījumi:
Lūdzam neierasties pasākumā, ja novēroti elpceļu infekcijas saslimšanas simptomi, iepriekš
brīdināt pasākuma organizatorus (Beāte, 27880670).

