SPECIĀLAIS SPORTA CENTRS
Reģ. Nr. 40008182237, Dzirnavu iela 9, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3301
AS SEB banka kods: UNLALV2X, konta nr. LV43UNLA0050017597914
www.nadija.lv, nadija@nadija.lv

Kurzemes Boče kauss 2018
Nolikums
Mērķis un uzdevumi





Izmantot Boče spēli kā iespēju cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem vai psihiskām saslimšanām integrēties sabiedrībā.
Iesaistīt sacensībās Latvijas skolu audzēkņus (izglītības programmas kods 21015911, 21015921), dienas centru un sociālās aprūpes
iestāžu klientus ar garīgās attīstības traucējumiem vai psihiskām saslimšanām.
Noskaidrot Kurzemē 2018.g. labāko komandu, kura varēs startēt republikas boče sacensībās*.

Vieta un laiks
Sacensības notiks 14. aprīlis 2018.g. no plkst. 10:00 – 16:00, Kuldīgā, Kuldīgas vieglatlētikas manēžā Dzirnavu ielā 13.
Vadība
Sacensības organizē Speciālais sporta centrs.
Dalībnieki:
Sportisti ar intelektuālās attīstības traucējumiem vai psihiskām saslimšanām no Kurzemes.
Programma**
IEBRAUKŠANA LĪDZ plkst. 9.45
9.50 – 10.00 Reģistrācija un pārstāvju sanāksme
10.00 – 16.00 Divizionēšana*** un sacensības
16.00
Apbalvošana
Noteikumi:
1. Spēles laikā laukumā atrodas tikai sportisti, tiesneši un tiesneša palīgi. Pārējiem atrasties uz laukuma ir aizliegts. Ja noteikumu neievēros,
komandu diskvalificēs.
2. Spēles laikā nedrīkst skaļi sarunāties un staigāt pa laukumu.
3. Sacensību gaitu nosaka tiesnesis.
4. Spēles laikā kapteinis ar žestu parāda, kuram spēlētājam jāizmet bumba, ja kapteinis nespēj to izdarīt, tad spēles gaitu nosaka laukuma tiesnesis.
5. Komandā 4 spēlētāji.
6. Startēt drīkst tikai sporta tērpos un iekštelpas sporta apavos (ar slēgtiem purngaliem).
7. Komandai jābūt vienādā formā.
8. Komandu pārstāvim jārūpējas par savu sportistu ēdināšanu.
Apbalvošana
1.vietas ieguvēji katrā grupā saņems kausu, medaļas un diplomus. 2. - 3. vieta saņems medaļas un diplomus.
Pieteikumi un pārējā informācija:




Katra iestāde drīkst pieteikt tikai vienu komandu. Maksimālais komandu skaits 10.
Pieteikumus (skat.zemāk pieteikuma paraugu) jānosūta uz e-pastu: dace.steinberga@inbox.lv vai nadija@nadija.lv ne vēlāk kā līdz
1.aprīlim 2018.g. (pieteikšānās var beigties arī ātrāk, tikko pieteikušās 10 komandas), oriģinālos pieteikumus OBLIGĀTI jāiesniedz
sacensību dienā reģistrācijas laikā. Pieteikumam jābūt uz iestādes veidlapas.

Pieteikuma piemērs:
Nr.
p.k.

Uzvārds,vārds

Dz.gads

Speciālās izglītības programmas Iepazinos ar drošības noteikumiem Sacensībās drīkst piedalīties.
kods vai diagnozes kods
sporta sacensībās, sportista paraksts
Medmāsas/pavadoņa paraksts

*Republikas boče sacensībās varēs piedalīties 1. vietas ieguvēji.
**Programmā iespējamas izmaiņas un papildinājumi.
***Divizionēšanas kārtība ir atkārīga no dalībnieku skaita.

SSC direktore

Nadija Strazdiņa

