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 Jelgavas novada sporta centra direktors. 

 

Jelgavas novada čempionāts disku golfā 

Nolikums 
 

MĒRĶIS UN UZDEVUMI  

1. Stimulēt aktīva dzīvesveida un sporta ieviešanu novada iedzīvotāju ikdienas dzīvē. 

2. Noskaidrot labāko pagasta komandu Jelgavas novadā. 

 

LAIKS UN VIETA.   

Sacensības notiek 2021.gada 8.septembrī un 15.septembrī Vilces disku golfa parkā.  Sacensību 

sākums plkst.18:00.Ierašanās sacensību vietā līdz plkst.17.45. Dalībnieki brīvi var izvēlēties, kurā 

kārtā startēs, var arī  startēt abās kārtās, kopvērtējumā  ieskaitīs labāko rezultātu.  

 

VADĪBA  

Sacensības  organizē Jelgavas novada sporta centrs sadarbībā ar disku golfa klubu “Vilce” 

Atbildīgais organizators Vladimirs Saņuks. Sacensību galvenais tiesnesis Jānis Benķis.  

Par visu spēkā esošo noteikumu ievērošanu atbilstoši COVID 19 vīrusa izplatības ierobežošanas 

situācijas  prasībām  sacensību laikā atbildīgā persona ir atbildīgais organizators V.Saņuks. 

 

DALĪBNIEKI  

❖ Novada čempionātā var piedalīties Jelgavas novada iedzīvotāji (deklarējušies ne mazāk kā 3 

mēnešus), strādājošie, Jelgavas novadu skolu skolnieki un Jelgavas novada skolu absolventi, 

Jelgavas novada sporta centra audzēkņi.  

❖ Dalībnieki, kuri piedalās novada čempionātā, paši uzņemas atbildību par savu veselības stāvokļa 

atbilstību fiziskajai slodzei sacensību laikā, kā arī ievēro visus spēkā esošos noteikumus atbilstoši 

spēkā esošās situācijas  prasībām  COVID 19 vīrusa izplatības ierobežošanai. Par 

nepilngadīgajiem komandu dalībniekiem atbild komandas pārstāvis.  

❖ Sacensību dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, ko ar parakstu apliecina pieteikumā. 

❖ Katrā sacensību kārtā var piedalīties ne vairāk kā 6 dalībnieki uz vienu posmu, komandu 

vērtējumā tiek vērtēti 4 dalībnieku labākie rezultāti. 

 

PIETEIKUMI   

 

Vārdiskie pieteikumi uz  e-pastu gerda.sirma@jelgavasnovads.lv līdz 06.09.un 13.09. vai sacensību 

vietā 30 min līdz sacensību sākumam. 

 

SACENSĪBU NORISE UN VĒRTĒŠANA 

Sacensības notiek pēc Disku golfa  noteikumiem. 

Dalībniekiem veic 2 apļus, rezultātus skaita kopā, uzvar tas, kuram mazākais metienu skaits. 

Vienādu rezultātu gadījumā spēlētāji izpilda pārmetienus uz pirmo grozu, ja 2 reizes neizdodas 

noskaidrot labāko, tad 3 reizi noskaidro uzvarētāju pēc tuvākā piemetiena pirmajam grozam. 

Iespēju robežās sacensību rīkotāji nodrošina ar diskiem. 

Dalībnieku grupas 

Vīrieši reitings >800 

Vīrieši reitings <800 

Sievietes 

mailto:gerda.sirma@jelgavasnovads.lv


Jaunieši 

Komandas kopvērtējumu veido 4 labāko spēlētāju uzrādīto vietu punktu summa. 

Uzvar komanda ar mazāko punktu summu.  

Vienādā punktu skaitu gadījumā uzvar komanda kurai ir vairāk augstāko vietu.   

Sacensību laikā notiks divas mini sacensības – “TĀLAKAIS PUTS” UN “TUVĀKAIS 

PIEMETIENS”.  

 

APBALVOŠANA  

Sacensībās individuāli trīs labākie vīrieši, trīs labākās sievietes un trīs labākie jauniešu grupā tiek 

apbalvotas ar medaļām, komandu vērtējumā ar kausiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIETEIKUMS 

 

Jelgavas novada 2021.gada čempionātam disku golfā 
 

 

Komanda: _____________________________ 

 

 

N.p.k. Vārds, uzvārds Dzimšanas 

 gads 

Saistība ar Jelgavas 

novadu (norādīt 

konkrētu darba vietu, 

adresi utt.) 

Sportista  

paraksts 

1.      

 

2.      

 

3.      

 

4.      

 

5.      

 

6.      

 

7.      

 

8.      

 

9.      

 

10.      

 

 

Komandas dalībnieks ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazīstināts ar drošības un kārtības 

noteikumiem sporta sacensībās un apņemas tos ievērot un pats atbild par savu veselības stāvokli, kā 

arī ievēro visus spēkā esošos noteikumus atbilstoši spēkā esošās situācijas prasībām COVID 19 

vīrusa izplatības ierobežošanai. 

 

 

 Sporta organizators:  

 

 

 

Datums_________________ 

 


