
APSTIPRINU ________________________ Ķekavas novada pašvaldības  sporta aģentūras direktore Dace Cīrule  2019.gada 25.februārī     Ķekavas novada skolēnu marta svētdienu aktīvā atpūta - Fliiper sacensības 2019 NOLIKUMS 1. Mērķis un uzdevums. 1.1. Popularizēt sporta aktivitātes, kā veselīgu dzīvesveidu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu; 1.2. Dot iespēju ikvienam Ķekavas novada skolēnam piedalīties Fliiper sacensībās; 1.3. Saliedēt skolēnus no dažādām Ķekavas novada skolām; 1.4. Noskaidrot Ķekavas novada labākos Fliiper spēlētājus. 2. Laiks un vieta. 2.1. Sacensības notiek 2019. gada 10.03; 17.03; 24.03; 31.03 martā Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa 2.stāva telpās.  2.2. Dalībniekiem reģistrācija no plkst. 15.30. 2.3. Sacensību sākums plkst. 16.00.  3. Sacensību vadība, organizēšana. 3.1. Sacensības organizē Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra sadarbībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/094 “Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā”, pasākums “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” atbalstu. 3.2. Sacensības vada galvenā tiesnese – Marita Puļļa, tiesneses Līva Lauberte un Līva Kalniņa. 4. Dalībnieki. 4.1. Sacensības ir atklātas, skolēnu skaits ierobežots (maks. 36 skolēnu), vecumā no 10-14.gadiem.  4.2. Dalībnieki, piesakoties sacensībām, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli un neiebilst savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads) izmantošanai rezultātu apkopošanā un publicēšanā mājaslapā sports.kekava.lv, kā arī fotogrāfiju publicēšanai Facebook lapā SportsKekava. 4.3. Dalība visos posmos ir BEZ MAKSAS.  5. Pieteikšanās. 5.1. Pieteikšanās sacensībām līdz piektdienai (08.03; 15.03; 22.03; 29.03) – pirms katrām sacensībām. Pieteikuma anketu meklē www.sports.kekava.lv   



6. Sacensību norise.  Aktivitāšu zona (16.00-19.00): Sacensības atkarībā no skolēnu skaita, plānotas 6 apakšgrupās pa 6 skolēniem. Sacensības izspēlē līdz viens skolēns ieguvis 2 uzvaras. Katrs skolēns izspēlē ar katru no savas apakšgrupas. Pēc tam seko play off. No grupas tālāk tiek pirmās un otrās vietas  ieguvēji, kā arī 4 labākie 3.vietas ieguvēji. Tie turpina sacensības astotdaļfinālā.. Uzvarētāji kvalificējas ceturtdaļfinālam, kam seko pusfināls un fināls. Tie, kas nav kvalificējušies play off, to rezultāti arī tiek apkopoti un sadalīti pa vietām. Visus rezultātus apkopo un saglabā uz nākošo nedēļu. Pēc visām 4 nedēļām būs svarīgs arī kopvērtējums.   8. Apbalvošana. 8.1. Sacensību 1.-3.vietu ieguvējus apbalvo pēc sacensībām norises vietā ar atbalstītāju sarūpētajām balvām. Kopvērtējuma labākie Fliiper spēlētāji, tiks apbalvoti ar medaļām un atbalstītāju sarūpētajām balvām.  Apmeklētāju un dalībnieku ievērībai! Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, publiskā pasākuma laikā var notikt foto vai video fiksācija. Bildes var tikt ievietotas pašvaldības informatīvajos kanālos – ikmēneša informatīvajā biļetenā, mājaslapā vai sociālajos tīklos. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Ķekavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, veic personas datu apstrādi sabiedrības informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā laikā lūgt pārzinim dzēst savus datus.  
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APSTIPRINU ________________________ Ķekavas novada pašvaldības  sporta aģentūras direktore Dace Cīrule  2019.gada 25.februārī     Ķekavas novada skolēnu marta svētdienu aktīvā atpūta - Fliiper sacensības 2019 NOLIKUMS 1. Mērķis un uzdevums. 1.1. Popularizēt sporta aktivitātes, kā veselīgu dzīvesveidu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu; 1.2. Dot iespēju ikvienam Ķekavas novada skolēnam piedalīties Fliiper sacensībās; 1.3. Saliedēt skolēnus no dažādām Ķekavas novada skolām; 1.4. Noskaidrot Ķekavas novada labākos Fliiper spēlētājus. 2. Laiks un vieta. 2.1. Sacensības notiek 2019. gada 10.03; 17.03; 24.03; 31.03 martā Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa 2.stāva telpās.  2.2. Dalībniekiem reģistrācija no plkst. 15.30. 2.3. Sacensību sākums plkst. 16.00.  3. Sacensību vadība, organizēšana. 3.1. Sacensības organizē Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra sadarbībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/094 “Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā”, pasākums “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” atbalstu. 3.2. Sacensības vada galvenā tiesnese – Marita Puļļa, tiesneses Līva Lauberte un Līva Kalniņa. 4. Dalībnieki. 4.1. Sacensības ir atklātas, skolēnu skaits ierobežots (maks. 36 skolēnu), vecumā no 10-14.gadiem.  4.2. Dalībnieki, piesakoties sacensībām, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli un neiebilst savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads) izmantošanai rezultātu apkopošanā un publicēšanā mājaslapā sports.kekava.lv, kā arī fotogrāfiju publicēšanai Facebook lapā SportsKekava. 4.3. Dalība visos posmos ir BEZ MAKSAS.  5. Pieteikšanās. 5.1. Pieteikšanās sacensībām līdz piektdienai (08.03; 15.03; 22.03; 29.03) – pirms katrām sacensībām. Pieteikuma anketu meklē www.sports.kekava.lv   



6. Sacensību norise.  Aktivitāšu zona (16.00-19.00): Sacensības atkarībā no skolēnu skaita, plānotas 6 apakšgrupās pa 6 skolēniem. Sacensības izspēlē līdz viens skolēns ieguvis 2 uzvaras. Katrs skolēns izspēlē ar katru no savas apakšgrupas. Pēc tam seko play off. No grupas tālāk tiek pirmās un otrās vietas  ieguvēji, kā arī 4 labākie 3.vietas ieguvēji. Tie turpina sacensības astotdaļfinālā.. Uzvarētāji kvalificējas ceturtdaļfinālam, kam seko pusfināls un fināls. Tie, kas nav kvalificējušies play off, to rezultāti arī tiek apkopoti un sadalīti pa vietām. Visus rezultātus apkopo un saglabā uz nākošo nedēļu. Pēc visām 4 nedēļām būs svarīgs arī kopvērtējums.   8. Apbalvošana. 8.1. Sacensību 1.-3.vietu ieguvējus apbalvo pēc sacensībām norises vietā ar atbalstītāju sarūpētajām balvām. Kopvērtējuma labākie Fliiper spēlētāji, tiks apbalvoti ar medaļām un atbalstītāju sarūpētajām balvām.  Apmeklētāju un dalībnieku ievērībai! Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, publiskā pasākuma laikā var notikt foto vai video fiksācija. Bildes var tikt ievietotas pašvaldības informatīvajos kanālos – ikmēneša informatīvajā biļetenā, mājaslapā vai sociālajos tīklos. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Ķekavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, veic personas datu apstrādi sabiedrības informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā laikā lūgt pārzinim dzēst savus datus.  
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6. Sacensību norise.  Aktivitāšu zona (16.00-19.00): Sacensības atkarībā no skolēnu skaita, plānotas 6 apakšgrupās pa 6 skolēniem. Sacensības izspēlē līdz viens skolēns ieguvis 2 uzvaras. Katrs skolēns izspēlē ar katru no savas apakšgrupas. Pēc tam seko play off. No grupas tālāk tiek pirmās un otrās vietas  ieguvēji, kā arī 4 labākie 3.vietas ieguvēji. Tie turpina sacensības astotdaļfinālā.. Uzvarētāji kvalificējas ceturtdaļfinālam, kam seko pusfināls un fināls. Tie, kas nav kvalificējušies play off, to rezultāti arī tiek apkopoti un sadalīti pa vietām. Visus rezultātus apkopo un saglabā uz nākošo nedēļu. Pēc visām 4 nedēļām būs svarīgs arī kopvērtējums.   8. Apbalvošana. 8.1. Sacensību 1.-3.vietu ieguvējus apbalvo pēc sacensībām norises vietā ar atbalstītāju sarūpētajām balvām. Kopvērtējuma labākie Fliiper spēlētāji, tiks apbalvoti ar medaļām un atbalstītāju sarūpētajām balvām.  Apmeklētāju un dalībnieku ievērībai! Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, publiskā pasākuma laikā var notikt foto vai video fiksācija. Bildes var tikt ievietotas pašvaldības informatīvajos kanālos – ikmēneša informatīvajā biļetenā, mājaslapā vai sociālajos tīklos. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Ķekavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, veic personas datu apstrādi sabiedrības informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā laikā lūgt pārzinim dzēst savus datus.  
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6. Sacensību norise.  Aktivitāšu zona (16.00-19.00): Sacensības atkarībā no skolēnu skaita, plānotas 6 apakšgrupās pa 6 skolēniem. Sacensības izspēlē līdz viens skolēns ieguvis 2 uzvaras. Katrs skolēns izspēlē ar katru no savas apakšgrupas. Pēc tam seko play off. No grupas tālāk tiek pirmās un otrās vietas  ieguvēji, kā arī 4 labākie 3.vietas ieguvēji. Tie turpina sacensības astotdaļfinālā.. Uzvarētāji kvalificējas ceturtdaļfinālam, kam seko pusfināls un fināls. Tie, kas nav kvalificējušies play off, to rezultāti arī tiek apkopoti un sadalīti pa vietām. Visus rezultātus apkopo un saglabā uz nākošo nedēļu. Pēc visām 4 nedēļām būs svarīgs arī kopvērtējums.   8. Apbalvošana. 8.1. Sacensību 1.-3.vietu ieguvējus apbalvo pēc sacensībām norises vietā ar atbalstītāju sarūpētajām balvām. Kopvērtējuma labākie Fliiper spēlētāji, tiks apbalvoti ar medaļām un atbalstītāju sarūpētajām balvām.  Apmeklētāju un dalībnieku ievērībai! Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, publiskā pasākuma laikā var notikt foto vai video fiksācija. Bildes var tikt ievietotas pašvaldības informatīvajos kanālos – ikmēneša informatīvajā biļetenā, mājaslapā vai sociālajos tīklos. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Ķekavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, veic personas datu apstrādi sabiedrības informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā laikā lūgt pārzinim dzēst savus datus.  
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