
APSTIPRINU: 

Sporta nodaļas vadītāja 

L.Rimševica_________________________  

        2023.gada 12.janvārī 

           

BAUSKAS NOVADA BOCCIA un REVELĪTA SACENSĪBAS 

CILVĒKIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM 

 

NOLIKUMS. 

 
Mērķis un uzdevumi. 

 Veicināt vispusīgu cilvēka fizisko attīstību un veselības nostiprināšanu. 

 Popularizēt cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem veselīgu un aktīvu 

dzīves veidu. 
 Veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām kopību sportā un aktīvā atpūtā. 

 Saglabāt pielāgotā sporta tradīcijas Bauskas novadā. 

 

Sacensību vieta un laiks. 

 BOCCIA sacensības notiks 3 posmos- 2023. gada janvāris-aprīlis, revelīta 

(zoles) turnīri – septembris-novembris Bauskas pilsētas stadionā un Bauskas 

Sporta hallē Pilskalna ielā 26 

 BOCCIA – 26.janvāris, 23.februāris, 23.marts 

 REVELĪTS – 28.septembris, 26.oktobris, 23.novembris 

 Sacensību sākums plkst.10.30  

 

Sacensību organizatori un vadība. 

 BOCCIA un revelīta sacensības organizē un vada Bauskas novada Sporta 

nodaļa sadarbībā ar Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrību “Bauska”.  

 

Dalībnieki. 

 BOCCIA un revelīta sacensībās piedalās Bauskas novada cilvēki ar 

funkcionāliem traucējumiem. 

 Sacensību dalībnieki atbild par savas veselības stāvokļa atbilstību 

sacensību slodzei. 

 

Sacensību programma: 

10.00 dalībnieku reģistrācija; 

10.30 - 13.00 sacensības    

13.00   apbalvošana 

 

Apbalvošana. 

 Komandas un individuālie dalībnieki par izcīnīto 1. – 3. vietu saņem medaļas 

un kausu. 

 

Finanses. 

 Ar sacensību saistītos izdevumus sedz Bauskas novada pašvaldība 

 Sportista dalību sacensībās nodrošina komandējošā organizācija vai sportists 

pats. 

 



Pieteikumi. 

 Komandu pieteikumus, ar dalībnieku parakstiem par veselības atbilstību 

sacensību slodzei, jāiesniedz pasākuma dienā, reģistrēšanās laikā. 

 

Dažādi. 

 Sacensībās nedrīkst piedalīties dalībnieki, kuri ir saslimuši ar Covid-19, kuri 

bijuši saskarsmē ar Covid-19 slimnieku, kuru ģimenē ir konstatēta saslimšana 

ar Covid-19. Sacensību dalībniekiem jāievēro valstī pastāvošos Covid-19 

ierobežošanas noteikumus. Katrs dalībnieks izmanto personīgos 

dezinficēšanās līdzekļus! 

 Sporta nodaļas rīkoto pasākumu laikā iespējama filmēšana un fotografēšana. 

Vizuālais, video un audio materiāls, pasākumu publicitātei un popularizēšanai, 

var tikt izmantots masu mēdijos, interneta resursos un sociālajos tīklos. 

Atrodoties pasākuma teritorijā, jūs aplieciniet, ka esat informēts, ka tiekat 

iekļauts vizuālajā, video un audio materiālā!  

 Visus jautājums, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, puses risina vienojoties! 
 


