
 

 

APSTIPRINU                                                                                 

 Jēkabpils Sporta skolas  

direktors  E.Lamba 

2020. gada 10.augustā 
 

 

 

„Jēkabpils sporta skolas  KAUSS 2020” 
2006.g.dz. un jaunāku meiteņu handbola turnīrs 

 

N O L I K U M S 

 
 

1. Mērķis un uzdevumi 

• Popularizēt handbola spēli bērnu un jauniešu vidū Latvijā un Jēkabpilī; 

• Nodrošināt spēļu un sacensību praksi pirms Latvijas jaunatnes čempionāta 2020./2021.g. sezonas 

sākuma; 

• Noskaidrot labākās handbola komandas šajā vecuma grupā. 

 

2. Vieta, laiks un vadība 

Sacensības notiek 2020.gada 20.augustā plkst.11:00 Jēkabpils 3.vsk. sporta zālē, Slimnīcas iela 5, 

Jēkabpils. 

Sacensības organizē un vada Jēkabpils Sporta skola (reģ.nr. 90000024205). 

Galvenais tiesnesis Kornēlija Borodovska (mob.tālr.+371 29550857). 

 

3. Dalībnieki 

Turnīrā piedalās 2006.g.dz. un jaunākas meiteņu komandas. 

Komandas sastāvā maksimums 14 dalībnieki. 

Par dalībnieka veselību atbild organizācija, kas piesaka dalībnieku startam. 

4. Sarīkošanas kārtība 

Turnīrs notiek pēc starptautiskajiem handbola spēles noteikumiem. 

Sacensību sistēma – apļa turnīrs un spēļu ilgums 2x15min. Bumbas izmērs 1 izm. 

Komandai par uzvaru tiek piešķirti 2 punkti, neizšķirtu – 1 p., par zaudējumu – 0 p. Ja divām vai vairākām 

komandām ir vienāds punktu skaits, tad vērā ņem:  

1.1. savstarpējās spēles rezultātu;  

1.2. vārtu attiecību visās spēlēs; 

1.3. iemestos vārtus visās spēlēs; 

1.4. ielaistos vārtus visās spēlēs. 

       Laukuma saimnieki nodrošina sekretariātu, spēles tiesnešus norīko sacensību galvenais tiesnesis. 

 

5. Apbalvošana 

Uzvarētājkomanda saņem kausu, 1.-3.vietu ieguvēju komandu dalībnieces tiek apbalvotas ar  medaļām un 

diplomiem. Katras komandas labākā spēlētāja saņem pārsteiguma balvu.  

 

6. Pieteikumi  

Pieteikumi jāiesūta elektroniski līdz 18.08.2020. uz e-pasta adresi: jekabpilssportaskola@inbox.lv. 

Oriģinālie pamatpieteikumi jāiesniedz sacensību galvenajam tiesnesim pirms komandas pirmās spēles. 

Piedalīties sacensībās drīkst spēlētājas, kuru veselības stāvoklis atbilst sekojošām sacensībām. (ārsta izziņa vai 

valsts sporta medicīnas centra slēdziens, vai sporta skolas medicīniskā darbinieka paraksts).  

 

7. Nosacījumi  

1) Turnīru organizē un sarīkošanas izdevumus sedz Jēkabpils sporta skola, komandējumu    izdevumus sedz 

paši dalībnieki, vai tos komandējošās organizācijas;  

2) Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu izmantošanai sacensību 

protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību 

publiskajos materiālos; 

mailto:jekabpilssportaskola@inbox.lv


3) Ievēro valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus (Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumi 

Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”), lai ierobežotu 

Covid-19 izplatību. It īpaši personām: 

a) kas ir ieradušās no ārvalstīm; 

b) kuras slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības 

kontaktpersonas; 

c) kurām apstiprināta covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās. 

 
Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti 

vienīgi sacensību vajadzībām. 

 Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, 

adrese Brīvības iela  120, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis 65236777, elektroniskā pasta adrese pasts@jekabpils.lv  

 
 

KOMANDAS  

 

VĀRDISKAIS PIETEIKUMS 
 

Nr. 
p.k. 

VĀRDS, UZVĀRDS DZIMŠANAS 
DATI 

Komandas dalībnieka pilnvarotā 

pārstāvja vecāka/aizbildņa  paraksts,  

ar kuru  apliecina piekrišanu par 

komandas dalībnieka datu apstrādi** 

Paraksts par veselības 

stāvokļa atbilstību dalībai 

sacensībās (paraksts, 

vārds, uzvārds)* 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

* parakstās, mediķis vai  vecāki, aizbildnis vai sporta skolas/skolas direktors, kurš apliecina, ka audzēkņi ir 

izgājuši medicīnisko pārbaudi un viņa  veselības stāvoklis atbilst dalībai sacensībās, dalībnieki paši nav tiesīgi 

parakstīties! 

** parakstās vecāki, aizbildnis vai sporta skolas/skolas direktors. 
 
Komandas pieteicējs: sporta 

skolas/kluba direktors, vecāks /aizbildnis 

(vārds, uzvārds, paraksts) 

 

Komandas treneris/pārstāvis 

 (vārds,uzvārds) 
Adrese/e-mail Telefona nr. Paraksts, ar kuru komandas 

treneris/komandas pārstāvis apliecina, ka ir 

iepazinies ar sacensību nolikuma prasībām 

un tās tiks ievērotas. 
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