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/A.Kļaviņa

LBJISF 2018.gada BOCCIA ČEMPIONĀTA
NOLIKUMS
I. Mērķis un uzdevumi
1. Noskaidrot 2018.gada Latvijas čempionāta uzvarētājus.
2. Paplašināt interesi par boccia spēli un popularizēt to starp bērniem un jauniešiem ar invaliditāti.
3. Izmantot boccia spēli, kā iespēju bērniem un jauniešiem ar invaliditāti iekļauties sabiedrībā.
II. Laiks un vieta
Latvijas bērnu un jauniešu invalīdu Boccia čempionāta fināls notiks 2018.gada 3.martā Zemgales
Olimpiskajā centrā, Jelgavā (Kronvalda iela 24, Jelgava, LV-3004) . Sākums plkst. 11.00.
III. Dalībnieki
1. grupa – bērni 8 – 15 gadu vecumam ar dažādiem kustību traucējumiem bez intelektuālās attīstības
traucējumiem.
2. grupa – jaunieši 16 – 23 gadu vecumam 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 līdz 18 gadu vecumam ar intelektuālās attīstības traucējumiem.
Komandā 3 spēlētāji un 1 rezervists. Spēlētāju maiņu drīkst veikt izspēļu starplaikos.
Startēt drīkst tikai sporta tērpos un apavos. Vēlams visai komandai būt vienādā formā vai ar atšķirības
zīmēm.
Visi dalībnieki spēlē sēdus uz krēsliem vai ratiņkrēslos.
IV. Programma
10.30 – 11.00
Reģistrācija
11.00
Čempionāta atklāšana
11.10 – 15.00 Boccia spēles /spēles notiks vienlaicīgi 3 laukumos/
15.30
apbalvošana
V. Vērtēšana un apbalvošana
Tiks noteikti Latvijas čempioni katrā grupā. 1.vietas ieguvēji katrā grupā saņems kausu, medaļas un
diplomus. 2.-3.vieta saņems medaļas un diplomus.
VI. Vadība
Latvijas Bērnu un Jauniešu invalīdu sporta federācija sadarbībā ar Jelgavas ISRK “Cerība”.
VII. Pieteikumi
Iepriekšējos pieteikumus lūdzu atsūtīt ne vēlāk kā līdz 1.03.2018.
Pieteikumā jānorāda: komandas sastāvs katrā grupā – dalībnieka vārds, uzvārds, vecums (gadi).
Komandas pārstāvis atbild par savas komandas dalībnieku veselības stāvokli.
Pēc spēlēm būs nodrošinātas veselīgas maizītes un dzeramais.
Pieteikumu sūtīt: Aija Kļaviņa, e-pasts aija@asports.lv tālr.29203488

