
 

 

 

 

 
Daugavpils ISVS atklātais čempionāts distanču slēpošanā  

Nolikums 
 

1. Mērķis: 
o popularizēt distanču slēpošanu un biatlonu kā sporta veidu un aktīvu dzīvesveidu 

Daugavpils skolēnu vidū; 

o noteikt spēcīgākus biatlona nodaļas slēpotājus; 

o veicināt veselīgu konkurenci un sadarbību nodaļas sportistiem 

2. Laiks, vieta un sacensības veids. 
Čempionāts notiks 2022.gadā 12.februārī plkst 11:00 Daugavpils 16.vidusskolas stadionā 
distanču slēpošanas sprint formātā (kvalifikācija, pusfināli, fināli). 
Gadījumā, ja laika apstākļu vai nepārvaramās varas dēļ sacensības nebūs iespējams 
organizēt, var tikt mainīta sacensību vieta un laiks. 
 

3. Sacensību organizatori un vadība: 
 Sacensības organizē un rīko Daugavpils individuālo sporta veidu skola. Tiešo sacensību 
vadību veic DISVS apstiprinātā tiesnešu kolēģija  
Sacensību galvenais tiesnesis – Pjotrs Sardiko  
Sacensību sekretārs – Jūlija Matvijenko 
 
4. Dalībnieki un vecuma grupas: 

        Sacensības piedalās Daugavpils individuālo sporta veidu skolas audzēkņi, Latvijas pilsētu  
       sportisti.  

Dalībnieku grupas                                                         Distances                                                  

S10 un V10 2012.gadā dzimušie un jaunāki  S10 un V10  2 apļi (2x250m) 

S12 un V12 2009. - 2011. g. dzimušie  S12 un V12  2 apļi (2x250m) 

S14 un V14 2007. - 2008. g. dz. dzimušie  S14 un V14 3 apļi (3x250m) 

S14 un V14 2006. dzimušie un vecākie  S14 un V14 3 apļi (3x250m) 
 

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 uzņemtas 
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fotogrāfijas un video organizatori tiesīgi izmantot pēc saviem ieskaitiem, nesaskaņojot tā 
izmantošanu ar attēlā redzamo personu. Piesakot dalībniekus, pieteicējs apliecina, ka ir saņēmis šādu 
dalībnieku piekrišanu datu nodošanai datu apstrādei meistarsacīkšu organizētājiem.  
 

6. Pieteikumi un reģistrācija 
Pieteikumus ar dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un citu informāciju sūtīt uz 
daugavpils.slepo@gmail.com līdz 11.02.2022 plkst. 23:59 vai arī sacensību vietā ne vēlāk, kā 30 
minūtes pirms starta. 
 

7. Personas datu apstrāde. 
     7.1. Personas datu, tai skaitā akreditācijas datu, apstrādes pārzinis ir Daugavpils Individuālo sporta 
veidu  skola.  
     7.2. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim 
normatīvajos aktos, īpaši Sporta likumā, un šajā nolikumā noteikto pienākumu veikšanai.  

     7.3. Personas datu apstrādes mērķis ir sacensībās iesaistīto personu uzskaite, akreditācija, 
veikto aktivitāšu un sasniegto rezultātu uzskaite un analīze, materiālo vērtību izlietojuma uzskaite, 
kā arī sacensību popularizēšana un atspoguļošana medijos.  

     7.4. Sacensību laikā tiks veikts pasākuma un tā dalībnieku foto un video ieraksts un tā 
publicēšana (tai skaitā, bet ne tikai tiešraide, foto un video materiālu uzglabāšana publiskas 
pieejamības arhīvā un minēto materiālu atkal izmantošana),nododot šādas tiesības arī DISVS 
izvēlētiem sadarbības partneriem.  

     7.5. Dati par sacensību dalībnieku skaitu, reģionālo un mācību iestādes piederību, kā arī 
sportiskajiem sasniegumiem tiks publiskoti kā apkopotā, tā detalizētā veidā.  

     7.6. Personas datus saņems DISVS darbinieki un tās partneri – tiem noteikto pienākumu veikšanai              
nepieciešamajā apjomā.  

     7.7. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, līdz tajos noteiktā termiņa 
notecējumam.  

     7.8.Iesaistītajām personām ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem, 
labot vai dzēst nepareizus vai neaktuālus datus, iebilst pret savu personas datu apstrādi (personas 
datu apstrāde nepieciešama personas dalības nodrošināšanai sacensībās, tādēļ personas datu 
apstrādes pārtraukšana izraisīs arī šādas dalības pārtraukšanu), pārnest savus personas datus, kā 
arī, gadījumā, ja tās uzskata, ka tiek veikta nelikumīga viņu personas datu apstrāde – vērsties Datu 
valsts inspekcijā ar sūdzību 

8. Epidemioloģiskā drošība  

8.1.Sacensību organizators patur tiesības noteikt pastiprinātus epidemioloģiskās drošības 
pasākumus, kā arī veikt jebkura veida izmaiņas sacensību nolikumā ar mērķi stiprināt 
epidemioloģisko drošību un ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības un speciālistu 
rekomendācijas.  
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 8.2. Par noteiktajām prasībām un ierobežojumiem sacensību laikā organizators informē 

 komandu pārstāvjus un visus dalībniekus ne mazāk kā 48 stundas pirms sacensību sākuma. 

      8.3. Akreditāciju saņem sacensību dalībnieks vai delegācijas pārstāvis pēc Apliecinājuma izpildes   
      (Pielikums Nr.1). 
      8.4.Sacensībās piedalās u nto norises vietā atrodas tikai akreditētās personas ar sadarspējīgu    
  sertifikātu vai vispārizglītojošajā iestādē veiktu COVID-19 nogativu testu, kas nav vecāks par 2022  
  gada 10.februāri. Delegācijas pārstāvis ir atbildīgs par savam delegācijas pārstāvju sniegto  
  informācijas precizitāti. 
      8.5.Pjotrs Sardiko ir atbildīga persona, kas organizē noteikto epidemioloģisko  drošības  
  pasākumu īstenošanu un laikus informē sportistus un sporta darbiniekus par minētajiem  
  pasākumiem, norādot (tai skaitā sporta sacensību nolikumā) atbildīgo personu un tās   
  kontaktinformāciju. 
      8.6.Kārtība epidemioloģiskās drošības pāsakumu īstenošanai COVID-19 infekcijas ierobežošanai   
  Latvijas Biatlona federācijas kalendārā iekļautajās sacensībās. 
      8.6.1.Sacensības teritorija tiek sadalīta sacensību, registrācijas un iesildīšanaās zonās. Minētas    
  zonas tiek definētas kā potenciālās pulcēšanās zonas, kur tiek stingri kontrolēts atrodošos  
  dalībnieku skaits. 
      8.6.2. nedrūzmēties sacensības norises vietā, pie registratūras, citās ieejām, izejām, tualetēm,  
   starta, tranzīta un finiša zonā un tml. 
      8.6.3. Finiša zonā nodrošina pieteikamu platību (-4m²) katram sportistam atpūtai. 
      8.6.4. Vietās, kur paredzēta neizbēgama personu pulcēšana, lieto sejas un deguna aizsegus. 
      8.6.5.Sporta inventāru un aprīkojumu, kas tiek nodots no vienas personas otrai vai lietots pēc citas  
   personas kontakta ar to, pirms nodošanas dezinficē.  
      8.6.6. Apbalvošana notiek, bezkontakta veidā, individuāli. 

 

9. Apbalvojums 

Katras grupas 1. – 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem.  

     10. Finansēšana 

     Visus izdevumus, kas saistīti ar sacensību sarīkošanu sedz Daugavpils Individuālo sporta veidu  
     skola.  Daugavpils ISVS sedz izdevumus saskaņā ar iesniegto tāmi. Visi pārējie izdevumi, kuri  
     saistīti ar komandu ceļa, naktsmītņu, ēdināšanas u.c. izdevumiem, sedz komandējošā  
    organizācija 

                                 

                                                                                                                             Orgkomiteja   

                                                                                                                                                                                                                                        


