MADONAS NOVADA

UZŅĒMĒJU SPORTA SPĒLES 2019
2019. gada 24.-25.augusts
Sporta un atpūtas bāze “Lejas Ozoli”, Mētrienas pagasts, Madonas novads

NOLIKUMS
SPĒĻU MĒRĶIS




Veicināt uzņēmuma komandas garu;
Aktīvi un interesanti pavadīt laiku kolēģu un ģimenes lokā;
Iepazīt citus novada uzņēmējus un sadarbības partnerus.

SPĒĻU DALĪBNIEKI
Uzņēmuma komandu veido tā štata darbinieki un to ģimenes locekļi. Komandā dalībnieku skaits
neierobežots, bet ne mazāks kā 8 dalībnieki. Viens uzņēmums var pieteikt vienu komandu. Tiks
piedāvātas arī individuālās sporta disciplīnas dalībniekiem, kas nepiedalās komandā un
līdzjutējiem.
NORISES LAIKS UN VIETA
2019.gada 24.-25.augusts – Sporta un atpūtas bāze “Lejas Ozoli”, Mētrienas pagasts, Madonas
novads.
SPĒĻU ORGANIZATORI
Sporta spēles organizē Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības
nodaļa sadarbībā ar Sporta un atpūtas bāzi “LEJAS OZOLI”.
Orgkomiteja:
Sporta spēļu organizators - Ilze Vogina (tel. 20204906);
Mājastēvs, galvenais tiesnesis un visu sporta un sadzīves jautājumu risinātājs - Rolands Družoks
(tel. 29389773).
SPORTA SPĒĻU DISCIPLĪNAS
Sporta spēļu disciplīnas tiks organizētas divās ieskaitēs – komandu disciplīnas un individuālās
disciplīnas.
Komandu sporta veidos komandu var pārstāvēt noteikts dalībnieku skaits. Uzņēmuma komanda
katrā komandu sporta veidā var piedalīties tikai vienu reizi.
Komandu sporta veidi:
 Volejbols - komandā 3 dalībnieki (vismaz 1 sieviete);
 Super vārtsargs – komandā 6 dalībnieki (vismaz 1 sieviete);
 Jautrības stafete - komandā 8 dalībnieki (vismaz 1 sieviete) – vienlaicīgi startē 2 komandas
pa vienam cilvēkam, kad pirmais atgriežas, startē otrais komandas dalībnieks;
 Komandas gars - komandā 8 dalībnieki (vismaz 1 sieviete) – stafete, kur uzdevumus pilda
visa komanda reizē;
 Biljard futbols – komandā 3 dalībnieki (vismaz 1 sieviete);
 Šaušanas stends (pneimatika + loku šaušana) - komandā 6 dalībnieki (vismaz 1 sieviete);





Badmintons (vēja apstākļos speedmintons) - komandā 2 dalībnieki (vismaz 1 sieviete);
Lāzertagi – komandā 4 – 5 dalībnieki (vismaz 1 sieviete);
Pievilkšanās – komandā 5 dalībnieki (vismaz 1 sieviete; vīriešiem 1 reize - 1 punkts,
sievietēm 1 reize - 4 punkti);
 Bosu cīņa – uzņēmuma vadītājs/komandas kapteinis.
Individuālie sporta veidi:
 Pievilkšanās;
 Loka šaušana;
 Precīzā kāja;
 Precīzā roka;
 Atmiņas spēle.
Individuālajās disciplīnās katrs dalībnieks var piedalīties tikai vienu reizi.
VĒRTĒŠANA
Katra sporta veida rezultātus vērtē tiesnesis. Tiesnešu brigādi vada galvenais tiesnesis.
Informācija par spēļu rezultātiem regulāri tiks izlikta informācijas stendā.
Kopvērtējumā uzvar komanda, kas ir ieguvusi vislielāko punktu skaitu starp pārējām komandām.
Ja divām komandām ir vienāds punktu skaits, labāku vietu iegūst tā komanda, kurai ir vairāk
izcīnītu 1. vietu. Ja tās ir vienādā skaitā, tad skatās nākamās vietas. Apbalvoti tiek pirmo 3 vietu
ieguvēji kopvērtējumā un katrā disciplīnā.
Individuālajās disciplīnās tiek izcīnītas medaļas pirmajām 3 vietām. Pie vienāda rezultāta par
uzvarētāju nosaka to, kurš šo rezultātu sasniedzis pirmais.
DALĪBAS PIETEIKŠANA
Uzņēmums komandu dalībai sporta spēlēs var pieteikt līdz 18.08.2019., aizpildot pieteikuma
veidlapu www.businessmadona.lv. Dalības pieteikumā norādīto cilvēku skaitu varēs mainīt sporta
spēļu dienā pie reģistrācijas.
DALĪBAS MAKSA
Uzņēmuma komandai dalības maksa noteikta EUR 10,00 par katru komandas dalībnieku. Dalības
maksa tiek aprēķināta saskaņā ar Sporta spēļu dalības pieteikumā reģistrēto dalībnieku skaitu.
Madonas novada pašvaldība piestāda rēķinu dalībniekam (Uzņēmumam), pamatojoties uz
reģistrācijas pieteikuma datiem.
Par uzņēmuma darbiniekiem un līdzjutējiem, kas nepiedalās komandu sporta disciplīnās, dalības
maksa nav jāmaksā. Plānotais līdzjutēju skaits jānorāda pie reģistrācijas. Visiem sporta spēļu
dalībniekiem un līdzjutējiem tiks izsniegtas aproces dalībai pasākumā.
NAKŠŅOŠANA
Teritorijā ir pieejamas kempinga mājiņas un telts vietas nakšņošanai un komandas telšu
izvietošanai.
Komandas drīkst veidot piknika vietas pie komandas telts, aizliegts dedzināt ugunskurus ar
atklātu liesmu, bet drīkst izmantot pārvietojamos grilus ēdiena gatavošanai. Komandu teltis
atļauts izvietot tikai organizatoru norādītajā vietā. Komanda ir atbildīga par sabiedrisko kārtību
un tīrību komandas nometnes vietā.

