
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 BOCCIA KAUSS 
NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevumi
1. Noskaidrot uzvarētājus, kuri piedalīsies Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas organizētajās

Boccia finālsacensībās 2019.gada martā Ozolniekos (datums un laiks tiks precizēts).
2. Paplašināt interesi par boccia spēli un popularizēt to.
3. Izmantot boccia spēli kā iespēju akīvi pavadīt brīvo laiku un integrēties sabiedrībā.

2. Laiks un vieta
02.02.2019.g. plkst.1000  Virkas iela 13, Kuldīgā

          
3. Dalībnieki

1. grupa – bērni 8 – 15 gadu vecumā ar dažādiem kustību traucējumiem bez intelektuālās attīstības traucējumiem.
2. grupa – jaunieši 16 – 23 gadu vecumā ar dažādiem kustību traucējumiem bez intelektuālās attīstības

traucējumiem. 
3. grupa – komanda ratiņkrēslos līdz 23 gadu vecumam, bez intelektuālās attīstības traucējumiem,  ja iespējams

nodrošināt pilnu komandas sastāvu.
4. grupa – dalībnieki 8 -18 gadu vecumā ar intelektuālās attīstības traucējumiem.
5. grupa – dalībnieki no 19 gadu vecuma ar intelektuālās attīstības traucējumiem. (5.grupas dalībnieki  nepretendē

dalībai Latvijas Boccia finālsacensībām).
4. Noteikumi

1. Spēles laikā laukumā atrodas tikai sportisti, tiesneši un tiesnešu palīgi  . Pārējiem atrasties uz laukuma ir   
aizliegts. Ja noteikumu neievēros, komandu diskvalificēs.
2. Spēles laikā nedrīkst sarunāties un staigāt.
3. Sacensību gaitu nosaka tiesnesis.
4. Spēles laikā kapteinis ar žestu parāda, kuram spēlētājam jāizmet bumbiņa.
5. Tiesnesim ir tiesības pašam noteikt bumbiņas mešanas secību (no labās puses uz kreiso pēc kārtas).
6. Komandā 3 spēlētāji.
7. Startēt drīkst tikai sporta tērpos un apavos. Komandai jābūt vienādā formā.
8. Visi dalībnieki spēlē sēdus uz krēsliem vai ratiņkrēslos.
9. Komandu pārstāvim jāparūpējas par savu sportistu ēdināšanu.

5. Programma
10.00 – 10.10    Reģistrācija
10.10                  Sacensību atklāšana
10.15 – 14.00     Boccia spēles (spēles notiks vienlaicīgi 3 laukumos)
14.00                  Apbalvošana

6. Vērtēšana un apbalvošana
Tiks noteikti Kurzemes novada uzvarētāji katrā grupā.

 1.vietas ieguvēji katrā grupā saņems kausu, medaļas un diplomus.
 2. - 3.vieta saņems medaļas un diplomus. 

7. Vadība
Sacensības organizē Speciālais sporta centrs.

8. Pieteikumi
Iepriekšējos pieteikumus lūdzu nosūtīt ne vēlāk kā līdz 20.01.2019.
Pieteikumā jānorāda: komandas sastāvs katrā grupā – dalībnieka vārds, uzvārds, vecums (gadi). Komandas pārstāvis
atbild par savas komandas dalībnieku veselības stāvokli.
Pieteikumu sūtīt: Dace Šteinberga, e-pasts dace.steinberga@inbox.lv

Pieteikuma piemērs:

Nr.p
.k.

Uzvārds,vārds Dz.gads Diagnoze Grupa Iepazinos ar drošības noteikumiem
sporta sacensībās.
Sportista paraksts.

Ārsta/medmāsas vai 
trenera paraksts
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Speciālā Sporta Centra  sacensību organizators Dace Šteinberga


