
APSTIPRINU: 

Olaines Sporta centra direktors 

Viesturs Dumpis ___________ 

2022. gada ____.___________ 

 

N  o  l  i  k  u  m  s 

“Olaines Kauss 2022” 

 

1. Mērķis un uzdevumi. 

   popularizēt boksu pilsētā; 

   veicināt bokseru meistarības izaugsmi; 

 sporta meistarības paaugstināšana; 

 sporta popularizēšana Olaines novadā. 

 

2. Vieta un laiks. 

 Sacensības notiek Olainē. 2022.gada 16-18. septembrī; 

   Atbraukšanas diena ārzemniekiem - 2022.gada 16. septembrī; 

   Sacensību vieta: Olaines Sporta namā, Sporta zālē (Olaine, Zemgales 33a). 
   Sacensību sākums:   

o 2022.gada 17. septembrī – 14:00 (pusfināli); 
o 2022.gada 18. septembrī – 11:00 (fināli).      

   Svēršanās - 2022.gada 17. septembrī –  9:00-11:00, Olaines Sporta namā, boksa zālē.  
 

3. Sacensību dalībnieki. 

Sacensības notiek 4 vecuma grupas: 

 Skolēnu vecuma grupa – piedalās 2010.-2011 g.dz. (2012 g.dz. un 2013 g.dz. pēc trenera 

uzskatiem); 

 Skolēnu vecuma grupa – piedalās 2008.-2009 g.dz.; 

 Junioru vecuma grupa - piedalās 2006.-2007.g.dz.; 

 Jauniešu vecuma grupa – piedalās 2004.-2005.g.dz.. 

 

4. Sacensību vadība. 

Sacensības organizē un rīko Biedrība “Sporta klubs Olimp” ar Olaines Sporta centra un Olaines 

novada pašvaldību līdzdalību. Galvenais sacensību tiesnesis – Konstantīns Versockis, galvenais  

sekretārs – Ņikita Versockis.   

 

5. Dalībnieki. 

 Sacensības piedalās Olaines boksa klubu audzēkņi, Rīgas, Liepājas, Ventspils, Saldus, 

Jelgavas, Jēkabpils, Ķekavas, Paņevežu, Visaginas, Maardu, Tallinas un citu pilsētu sportisti. 

 Komandu sastāvā – obligāti jābūt delegācijas vadītājam, trenerim un tiesnesim. 

 Katrs sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību 

sacensībām, ko apstiprina ar personīgo parakstu pieteikumā, vai iesniedzot atbilstošu ārsta 

izziņu. Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības sacensību 



laikā oficiāli uzņemtās fotogrāfijas un video organizatori tiesīgi izmantot pēc saviem 

ieskaitiem, nesaskaņojot to izmantošana ar attēla redzamo personu. Piesakot dalībniekus 

pieteicējs apliecina, ka ir saņēmis šādu dalībnieku piekrišanu datu nodošanai datu apstrādei 

meistarsacīkšu organizētajiem.  

 

 

6. Pieteikumi. 

Iepriekšējie pieteikumi jāiesniedz galvenajam tiesnesim – K. Versockim līdz 28.08.2022, pa 

e-pastu, olimp5@inbox.lv. 

 

            

7. Personas datu apstrāde. 

 

 Personas datu, tai skaitā akreditdācijas datu, apstrādes pārzinis ir Biedrība “Sporta klubs 

Olimp”; 

 Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzininim 

normatīvajos aktos, īpaši Sporta likums, un šajā nolikumā noteikto pienākumu veikšanai. 

 Pesonas datu apstrādes mērķis ir sacensības iesaistīto personu uzskaite, akreditācija, 

veikto aktivitāšu un sasniegto rezultātu uzskaite un analīze, materiālo vērtību izlietojuma 

uzskaite, kā arī sacensību popularizēšana un atspoguļošana medijos. 

 Sacensību laikā tiks veikts pasākuma un tā dalībnieku foto un video ieraksts un tā 

publicēšana; 

 Dati par sacensību dalībnieku skaitu, reģionālo un mācību iestādes piederību, kā arī 

sportiskajiem sasniegumiem tiks publiskoti kā apkopotā, tā detalizētā veidā, 

 Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteiktajā kartība, līdz tajos neteiktā termiņa 

notecējumam. 

 

8. Epidemioloģiskā drošība  

 

 Sacensības organizators patur tiesības noteikt pastiprinātus epidemiologiskās drošības 

pasākumus, kā arī veikt jebkura veida izmaiņas sacensību nolikumā ar mērķi stiprināt 

epidemiologisko drošību un ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības un speciālistu 

rekomendācijas. 

 Par noteiktajām prasībām un ierobežojumiem sacensību laikā organizators informē 

komandu pārstāvjus un visus dalībniekus ne mazdk kā 48 stundas pirms sacensību 

sākuma. 

 Nikita Versockis ir atbildīga persona, kas organizē noteikto epidemiologisko drošības 

pasākumu īstenošanu un laikus informē sportistus un sporta darbiniekus par minētajiem 

pasakumiem, norādot (tai skaita sporta sacensību nolikumā) atbildīgo personu un tas 

kontaktinformaciju. 

 Kartība epidemiologiskās drošības pāsakumu īstenošanai COVID-19 infekcijas 

ierobežošanai Latvijas Boksa Federācijas kalendāra iekļautajās sacensībās. 

 Sacensības teritorija tiek sadalīta sacensību un iesildīšanās zonās. Minētas zonas tiek 

definētas kā potenciālās pulcēšanās zonas, kur tiek stingri kontrolets atrodošos dalībnieku 

skaits. 

mailto:olimp5@inbox.lv


 Katru sportistu pavada ne vairāk kā viens treneris vai apkalpojoša persona. Treneri ievero 

distancešanos 2 metri, bet kur tas nav iespējams - lieto sejas maskas. 

 Ja dalībniekiem tiek izīrets inventārs, tā saņemšana vai nodošana ir jāveic bezkontakta 

veida vai jālieto sejas maskas un jāievēro distance. 

 Intervāls starp cīņam ir ne mazak ka 3 (trīs) minūtes. 

 

9. Apbalvošana 

 

Dalībnieki par 1-2. vietām visās vecuma grupās tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem. 

Dalībnieki par 1. vietu tiek apbalvoti ar speciālo balvu. Papildus tiek apbalvots labākais turnīra 

bokseris. 

 

10. Finansēšana 

 

Visus izdevumus, kas saistīti ar sacensību sarīkošanu sedz Olaines Sporta centrs. Biedrība 

“Sporta klubs Olimp” sedz izdevumus saskaņā ar iesniegto tāmi. Visi pārējie izdevumi, kuri 

saistīti ar komandu ceļu, ēdināšanas u.c. izdevumiem, sedz komandējošā organizācija. 

 

 

 

Orgkomiteja 


