
 

APSTIPRINĀTS 

Latvijas Volejbola federācija 

Valdes sēdē 

2022. gada 17. janvārī 

 

Latvijas Jaunatnes čempionāts pludmales volejbolā telpās 2022 

NOLIKUMS 

1. Mērķis un uzdevumi 

 

1.1. Sekmēt pludmales volejbola attīstību valstī.  

1.2. Popularizēt pludmales volejbolu jauniešu vidū.  

1.3. Nodrošināt jauniešiem atbilstoša līmeņa sacensības ziemas periodā. 

1.4. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu. 

1.5. Sniegt iespēju jauniešiem iegūt vērtīgu spēļu pieredzi. 

1.6. Noskaidrot 2022. gada Latvijas Jaunatnes čempionus pludmales volejbolā telpās, turpmāk tekstā LJČPVT. 

 

2. Sacensību organizatori 

 

2.1. Sacensības organizē Latvijas Volejbola federācija sadarbībā ar Rīgas pludmales volejbolu hallēm un to 

koordinatoriem. Sacensību organizatoriem sacensību vietā jānodrošina prasības, kas saskaņotas un abpusēji 

apstiprinātas t.i. vismaz 4 sagatavoti pludmales volejbola laukumi, turnīra vadītājs, katram laukumam spēļu 

tiesnesis, medicīniskais personāls, tehniskais laukumu nodrošinājums u.c. iepriekš atrunātais. 

2.2. Sacensības koordinē Latvijas Volejbola federācijas sacensību direktors Toms Šmēdiņš (Rīga, Andrejostas iela 

17, tālr.nr.: +371 26101226 e-pasts: toms@volejbols.lv), sadarbībā ar LVF Pludmales komisiju. 

 

3. Vieta un laiks 

 

3.1. Sacensības katrā vecuma grupā notiek 4 posmos :  

 

Posms 
Vecuma 

grupa 
Dzimums 

Maksimālais 

komandu skaits 
Sacensību datums Vieta Papildus informācija 

1.posms U16  zēni 32  5.februāris  

O-sands 

Adrese: Grostonas 6B 

 U16  meitenes 32 5.februāris Koordinators: 26101226 

 U20  zēni 32 29.janvāris Kontakttālrunis 25150607 

 U20 meitenes 32 29.janvāris   

2.posms U20  zēni 48 13.februāris  

Beach arena 

Adrese: Ganību dambis 20A 

 U20  meitenes 48 13.februāris Koordinators: 26101226 

 U16  zēni 48 20.februāris Kontakttālrunis 26080415 

 U16  meitenes 48 20.februāris   

3.posms U20  zēni 32 26.februāris  

Beach box 

Adrese: Brīvības gatve 197B 

 U20  meitenes 32 26.februāris Koordinators: 26101226 

 U16  zēni 32 5.marts Kontakttālrunis 29341654 

 U16 meitenes 32 5.marts   

4.posms U16  meitenes 32 26.marts  

Rukki 

Adrese: Lavandas, Mārupe 

 U16  zēni 32 2.aprīlis Koordinators: 26101226 

Fināls U18  meitenes 24 2.aprīlis Kontakttālrunis 29343007 

 U18 

U20 

U20 

zēni 

meitenes 

zēni 

24 

24 

24 

26.marts 

26.marts 

2.aprīlis 

  

 
 

 

4. Dalībnieki 

 

4.1. Posmos drīkst piedalīties jebkuras valsts pilsoņi, kuri Nolikumā noteiktā kārtībā pieteikti sacensībām, bet 

priekšroka tiek dota Latvijas valsts pilsoņiem. Iepriekš minētais nozīmē to, ka ja pēc noteiktā pieteikšanās 

termiņa beigām nav sasniegts maksimālais komandu skaits, kā tas norādīts 3.1. punktā, tad iespēja 

piedalīties LJČPVT tiek dota arī citu valstu komandām attiecīgi ievērojot saņemto pieteikumu kārtību. 

Finālposmā spēlē tikai LR pilsoņi. 



 

4.2. Sacensības notiek divās vecuma grupās pirmos 3.posmus, bet finālā trīs vecuma grupas:  

 

Vecuma grupa Dalībnieki Tīkla augstums 

U16 2007.+ g. dzimušie zēni  235 cm 

U16 2007.+ g. dzimušās meitenes 220 cm 

U18 2005.+ g. dzimušie zēni 243 cm 

U18 

U20 

U20 

2005.+ g. dzimušās meitenes 

2003.+ g. dzimušie zēni 

2003.+g dzimušās meitenes 

224 cm 

243cm 

224cm 

 

4.3. Spēlētāji, viņu treneri / aizbildņi, ir atbildīgi par to, lai komanda spēlē atbilstošās vecuma grupas sacensībās, 

tas ir – sava vecuma vai vecākā grupā. Nepieciešamības gadījumā organizatoriem ir tiesības pieprasīt 

personas apliecinošu dokumentu. Ja dalībnieks nespēj uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, posma 

koordinators/galvenais tiesnesi var nepielaist dalībnieku pie sacensībām konkrētajā posmā. 

 

4.4. Posmos komandai jāspēlē vienādās krāsas formās (krekli, ieteicams arī vienādi šorti vai bikses). Ja nav 

vienādas formas (krekli), tad komandai tiek piemērots sods – tiek atņemti 25% no posmā iegūtajiem 

punktiem attiecīgajā posmā. Finālsacensībās komandai ir jāspēlē vienādās formās (krekli, ieteicams arī 

vienādi šorti vai bikses), ja nav vienādu formu, komanda netiek pielaista pie sacensībām. 

4.5. Ja iegūtas traumas, akūtas slimības, vai nepārvaramas varas rezultātā kāds no spēlētājiem nevar turpināt 

piedalīšanos sacensībās, tad komandu, saskaņā ar FIVB noteikumiem, no sacensību posma izslēdz, 

saglabājot rezultātus. 

4.6. Ja komanda: 

− neierodas uz spēli, tai tiek piešķirts zaudējums ar 0 iegūtajiem punktiem spēlē,  

− ja komanda izstājās no turnīra, tad tai tiek piešķirti tehniskie zaudējumi atlikušajās spēlēs un tā tiek 

diskvalificēta (DSQ) - komandai tiek piemēroti 0 punkti attiecīgajā posmā un iepriekš izspēlēto spēļu 

rezultāti paliek tabulā. 

4.7. Sacensību posma organizatoriem t.i. hallei un tas pārstāvjiem jānodrošina medicīnas personāla klātbūtne 

attiecīgajā posmā, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana nepieciešamības gadījumā. 

4.8. Sacensību organizatori / organizējoša institūcija un iestāde nav atbildīga par iespējamo sacensību 

dalībnieku traumām un nelaimes gadījumiem. 

 

5. Noteikumi 

 

5.1. Sacensības notiek pēc FIVB volejbola noteikumiem (FIVB Beach Volleyball Rules) un šī nolikuma speciālajiem 

nosacījumiem. 

5.2. Izspēļu sistēma posmos: pamatturnīrā piedalās komandas, kas savus pieteikumus uz attiecīgo posmu 

iesūtījušas līdz punkta 3.1. minētajam termiņam. 

 

Pamatturnīra izspēles sistēma: 

Komandas tiek sadalītas grupās (komandu skaits grupā atkarīgs no pieteikto komandu skaita attiecīgajā 

posmā). 

 

Uz 1. posmu komandas tiek izsētas pēc 2021. gada LJČPV kopējā reitinga, kas ir publicēts Latvijas Volejbola 

federācijas mājaslapā, uz 2. posmu tiek ņemts vērā LJČPVT reitings + iepriekšējā posma punkti - grupas tiek 

izliktas pēc “grozu” principa, baltoties uz iepriekšējā posmā iegūtajiem reitinga punktiem un čempionāta 

kopvērtējumu (skat. Nolikuma 6. punktu). 

 

 

Play-off izspēles sistēma: 

 

Ja turnīrā piesakās līdz 16 komandām, tad tās tiek sadalītas 4 grupās un play-off kvalificējas visas komandas, 

ja pieteikušās 17 - 24 komandām, tad veido 6 grupas, katrā pa 4 komandām. Play-off kvalificējas 16 labākās 

komandas (grupu 1. un 2. vietu ieguvējas + labākās četras no sešām 3. vietu ieguvējām grupās), vienas 

grupas komandas nevar tikties pirmajos divos raundos. Ja 25 - 32 komandām, tad komandas, kas grupā 

ieņēma pirmās divas vietas kvalificējas play-off. 

https://www.fivb.org/EN/Refereeing-Rules/Documents/FIVB-BeachVolleyball_Rules_2017-2020-EN-v05.pdf


 

 

Turnīrā no 33 - 48 komandām: 24 komandas kvalificējas play-off turnīram, kas norisinās pēc viena mīnusa 

sistēmas. No pirmajām vietām grupā, 2. raundam pēc grupu spēlēm automātiski kvalificējas 8 labākās 

komandas pēc koeficienta (pirmkārt skatās uzvaras grupā, otrkārt ņem vērā mazo punktu attiecību, treškārt 

savstarpējo spēļu rezultātus). 

 

Pirmajos trīs posmos: 16 komandas attiecīgajā vecuma grupā kvalificējas play-off turnīram, kas norisinās 

pēc viena mīnusa sistēmas(komandas spēlē vienu setu līdz 21, ar divu punktu pārsvaru). Komandas play-off 

turnīram tiek izliktas pēc iegūtās vietas grupā un koeficienta (situācijā, ja pirmajā play-off kārtā tiekas 

komandas, kas pamatturnīrā jau savstarpēji spēlējušas grupā, tiek veiktas korekcijas komandu rangā, 

attiecīgi mainot secību zemāk esošajās pozīcijās). 

Ja kādā no grupām kāda no komandām ir saņēmusi Diskvalifikāciju, šo spēļu rezultāti izliekot play-off, 

netiek ņemti vērā. 

 

 

Fināla posmā komandas grupās kārto pēc reitinga un play-off turnīram izliek A-1, B-2 ,C-3, D-4, u.t.t pēc 

pirmajām vietām grupā,visas otrās vietas tiek lozētas, 1. play-off kārtā nevar tikties vienas grupas komandas. 

 

Pirmajos 3 posmos grupu pirmo vietu komandas play-off izliek pēc koeficienta, 2. vietas tiek izlozētas. 

 

 

Spēļu kārtība: 

Grupu turnīrs(komandas izspēlē, katra ar katru), kurā notiek spēle līdz vienam uzvarētam setam līdz 21 

punkta robežai, nepieciešamības gadījumā spēlējot līdz 2 punktu pārsvaram. Pēc grupu turnīra norisinās 

play-off, kurā tiek spēlēts pēc viena mīnusa sistēmas ar vienu uzvarētu setu līdz 21 punktam, ar divu punktu 

starpību. Spēles notiks divās grupās, viens dzimums spēlēs no rīta 8:00-14:00, otrs 14:00-21:00. Sacensību 

sākuma laiki var tikt mainīti, skatoties pēc pieteikto komandu skaita. Starp spēlēm max 3min un sākas 

nākamā spēle, iesildamies malā, lai neiekavējas turnīra norise. 

Turnīra sākuma laiki tiks izziņoti, kad būs beigusies pieteikšanās katram posmam atsevišķi. 

 

Punktu skaitīšanas sistēma: 

− par uzvaru spēlē uzvarētājs saņem 1 punktu, zaudētājs 0 punktu; 

Apakšgrupu ietvaros, vienāda punktu skaita gadījumā vietas tiek noteiktas: 

− pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto spēļu attiecības; 

− pēc visu grupu spēļu uzvarēto un zaudēto mazo punktu skaita attiecības; 

− pēc komandu savstarpējo spēļu rezultātiem; 

 

5.3. Sacensībām U-20, U-18 un U-16 grupās laukuma izmēri ir atbilstoši starptautiskajiem pludmales volejbola 

noteikumiem t.i. 16 x 8 m. 

5.4. Posmos spēles tiesā:  

− U-16 vecuma grupā, posma organizatora t.i. halles pieaicinātie tiesneši vai U-18, U20 vecuma grupu 

spēlētāji;  

− U-18, U-20 vecuma grupā, posma organizatora t.i. halles pieaicinātie tiesneši. 

Spēļu tiesāšana notiek pēc atvieglotiem FIVB noteikumiem. Par atvieglojumiem sacensību dalībnieki tiks 

informēti tehniskajā sanāksmē pirms turnīra. 

5.5. LJČPVT organizators patur tiesības mainīt izspēles kārtību, atkarībā no pieteikušos komandu skaita un 

situācijas, informējot par to sacensību dalībniekus, pēc reģistrācijas sacensību dienā, tehniskās sanāksmes 

laikā, pirms sacensību sākuma. 

5.6. Nolikumā neatrunātos jautājumus un konfliktsituācijas risina posma galvenais tiesnesis, koordinators un 

sacensību koordinators, kas ir tiesīgs pieņemt vienbalsīgu un citam pusēm neapstrīdamu lēmumu. 

 

 

 

 

 



 

6. Vērtēšana 

 

6.1. Laika posmā no 2022. gada 1. janvāri līdz 2022. gada 30.aprīlim tiek organizēti četri sacensību posmi, pēc 

kuru rezultātiem tiek sastādīts spēlētāju jaunatnes kopējais reitings. 

6.2. Katrā posmā spēlētājs saņem punktus: 
 

1.vieta 80 

2.vieta 72 

3.vieta 64 

4.vieta 56 

5-8.vieta 48 

9-16.vieta 40 

17-24.vieta 32 

25-32.vieta 24 

33-48.vieta 16 

 

 

7. Apbalvošana 

 

7.1. 1. - 3. vietu izcīnījušās komandas spēlētāji tiek apbalvoti ar medaļām un balvām no Latvijas Volejbola 

federācijas, atbalstītajiem un sponsoriem. 

 

8. Dalības maksa 

 

8.1. Dalības maksa posmos - 20,- EUR no komandas (apmaksa sacensību vietā, norēķins skaidrā naudā). 

 

9. Pieteikumi 

 

9.1. Dalībniekus sacensībām piesaka Pašvaldība, Sporta skolas treneris, Vecāki vai Paši sportisti, pieteicējs ir 

atbildīgs par komandas ierašanos uz turnīru. 

9.2. Pieteikties turnīram var līdz tekošās nedēļas otrdienai plkst. 23.59, nosūtot atbilstoši aizpildītu pieteikuma 

formu uz attiecīgās halles e-pastu, vai arī, izmantojot punktā 9.3 minētās elektroniskās platformas. 

9.3. Pieteikšanās platformas un e-pasti:   

1) O-sands :  https://forms.gle/SWyF6o2u6WnVjvTY9   u-16 

https://forms.gle/sgDVuLK8ibKNxinM7  u-20 
2) Beach arēna : www.beachvolley.io 

3) Beach box : turniri@beachbox.lv 

4) Rukki : turniri@brazil.lv 

 

9.4. Komandu pieteikšanās termiņš un maksimālais komandu skaits katram posmam ir atrunāts punktā 3.1.. 

Komandu reģistrācija notiek pieteikumus sūtot uz katras halles noradīto e-pasta adresi, platformu. 

9.5. Pēc pieteikšanās uz posmu, spēlētāju maiņa ir atļauta tikai līdz piektdienai plkst. 12:00, vēlāk maiņa nav 

iespējama. 

9.6. Komanda neparedzētu apstākļu dēļ vai spēlētāju traumas gadījumā, savu dalību turnīrā var atcelt līdz 

tekošās nedēļas piektdienai, par to informējot čempionāta organizatorus telefoniski, kā arī nosūtot oficiālu 

e-pastu ar medicīnisko izrakstu vai ārsta zīmi uz punktā 2.2. un 3.1. (attiecīgā posma organizatora) 

norādītajām e-pasta adresēm. 

9.7. Neinformējot LJČPVT sacensību posma vadītāju par neierašanos uz attiecīgo posmu līdz tās dienas plkst. 

7:00, komandai tiek piemērota soda sankcija – aizliegums startēt nākamajā LJČPVT posmā. 

9.8. Komandu reģistrācija notiek sekretariātā turnīra dienā, 30min – 1h līdz sacensībām. 

9.9. Pieteikumi vai medicīnas izziņa ar apliecinājumu par veselības stāvokļa atbilstību (Pielikums 1) dalībai 

sacensībās jāiesniedz organizatoriem sacensību dienā pie komandas reģistrācijas. Pretējā gadījumā 

komanda sacensībām netiek pielaista. 

 

 

 

 

https://forms.gle/SWyF6o2u6WnVjvTY9
https://forms.gle/sgDVuLK8ibKNxinM7


 

10. Rezultāti 

 

10.1. Čempionāta nolikums un rezultāti ir pieejami www.volejbols.lv. 

 

11. Personas datu apstrāde 

 

Personas datu, tai skaitā pieteikumu datu, apstrādes pārzinis ir Biedrība "Latvijas volejbola federācija" (LVF). 

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim normatīvajos aktos, īpaši 

Sporta likumā, un šajā nolikumā noteikto pienākumu veikšanai. Personas datu apstrādes mērķis ir Latvijas 

Jaunatnes čempionus pludmales volejbolā telpās iesaistīto personu uzskaite, veikto aktivitāšu un sasniegto 

rezultātu uzskaite un analīze, materiālo vērtību izlietojuma uzskaite, kā arī Latvijas Jaunatnes čempionus 

pludmales volejbolā telpās popularizēšana un atspoguļošana medijos. Latvijas Jaunatnes čempionus 

pludmales volejbolā telpās 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 atkalizmantošana), nododot šādas tiesības arī LVF izvēlētiem sadarbības 

partneriem. Dati par Latvijas Jaunatnes čempionus pludmales volejbolā telpās dalībnieku skaitu, reģionālo un 

mācību iestādes piederību, kā arī sportiskajiem sasniegumiem tiks publiskoti kā apkopotā, tā detalizētā 

veidā. Personas datus saņems LVF darbinieki un tās partneri – tiem noteikto pienākumu veikšanai 

nepieciešamajā apjomā. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, līdz tajos noteiktā 

termiņa notecējumam. 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 Latvijas Jaunatnes čempionus pludmales 

volejbolā telpās, 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. 

 

12. Dažādi 

 

12.1. Par Nolikuma izmaiņām lemj LVF Pludmales komisija.  



 

 

Pielikums Nr.1 

 

Latvijas Jaunatnes Čempionāta pludmales volejbolā telpās 2022 

Komandas vārdiskais pieteikums 

 

U16 GRUPA  

(2007.+ g. dzimušie zēni un meitenes) 
 

POSMA NORISES VIETA, LAIKS (VAJADZĪGO ATZĪMĒT AR - X)  

 

 

INFORMĀCIJA PAR SPĒLĒTĀJIEM  

 

* parakstās mediķis vai  vecāki, vai sporta skolas/skolas direktors, kurš apliecina, ka audzēkņi ir izgājuši medicīnisko pārbaudi un viņa veselības 

stāvoklis atbilst dalībai sacensībās, dalībnieki līdz 18 gadu vecumam paši nav tiesīgi parakstīties! 

 

 

 

Komandas vārdiskajā pieteikumā drīkst iekļaut tikai tos dalībniekus, kuri paši, vai ja gadījumā dalībnieks ir nepilngadīgs vecāki vai aizbildnis savā 

sporta skolā/klubā ar parakstu ir apliecinājuši, ka piekrīt personas datu apstrādei, kura ir veikta saskaņā ar LVF sacensību nolikumu, kā arī piekrīt, 

ka var tikt vākti personas dati foto un video formātā. Datu apstrādes mērķis: komandas dalībnieku dalības nodrošināšana volejbola sacensībās, 

sacensību mārketinga nodrošināšana.  

Datu apstrādes pārzinis: Biedrība ,,Latvijas Volejbola federācija’’ reģ.n.r 40008023465, Andrejostas iela 17, Rīga LV-1045 

Atzīmē nepieciešamo Posms Vecuma grupa Sacensību datums Vieta 

  

1.posms 

 

U16 

  

  

2.posms 

 

 

U16 

  

  

3.posms 

 

 

U16 

  

 

 

 Finālposms U16   

Nr. Vārds, Uzvārds 
Pilsēta/novads 

Sporta skola/klubs 
Dzimšanas gads 

 

Paraksts par veselības stāvokļa 

atbilstību dalībai sacensībās* 

(paraksts,vārds,uzvārds) 

 

1. 

    

 

 

2. 

 

 

 

   

Komandas pārstāvis/kontaktpersona 

Vārds, uzvārds 
Adrese/e-pasts Telefona numurs Paraksts 

 

 

 

   



 

Pielikums Nr.1 

 

Latvijas Jaunatnes Čempionāta pludmales volejbolā telpās 2022 

Komandas vārdiskais pieteikums 

 

U18 GRUPA 

(2005.+ g. dzimušie zēni un meitenes) 
 

POSMA NORISES VIETA, LAIKS (VAJADZĪGO ATZĪMĒT AR - X)  

 

 

INFORMĀCIJA PAR SPĒLĒTĀJIEM  

 

* parakstās mediķis vai  vecāki, vai sporta skolas/skolas direktors, kurš apliecina, ka audzēkņi ir izgājuši medicīnisko pārbaudi un viņa veselības 

stāvoklis atbilst dalībai sacensībās, dalībnieki līdz 18 gadu vecumam paši nav tiesīgi parakstīties! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atzīmē nepieciešamo Posms Vecuma grupa Sacensību datums Vieta 

 Finālposms U18   

Nr. Vārds, Uzvārds 
Pilsēta/novads 

Sporta skola/klubs 
Dzimšanas gads 

 

Paraksts par veselības stāvokļa 

atbilstību dalībai sacensībās* 

(paraksts,vārds,uzvārds) 

 

1. 

    

 

 

2. 

 

 

 

   

Komandas pārstāvis/kontaktpersona 

Vārds, uzvārds 
Adrese/e-pasts Telefona numurs Paraksts 

 

 

 

   



 

Latvijas Jaunatnes Čempionāta pludmales volejbolā telpās 2022 

Komandas vārdiskais pieteikums 

 

U20 GRUPA 

(2003.+ g. dzimušie zēni un meitenes) 
 

POSMA NORISES VIETA, LAIKS (VAJADZĪGO ATZĪMĒT AR - X)  

 

 

INFORMĀCIJA PAR SPĒLĒTĀJIEM  

 

* parakstās mediķis vai  vecāki, vai sporta skolas/skolas direktors, kurš apliecina, ka audzēkņi ir izgājuši medicīnisko pārbaudi un viņa veselības 

stāvoklis atbilst dalībai sacensībās, dalībnieki līdz 18 gadu vecumam paši nav tiesīgi parakstīties! 

 

 

 

 

 

Komandas vārdiskajā pieteikumā drīkst iekļaut tikai tos dalībniekus, kuri paši, vai ja gadījumā dalībnieks ir nepilngadīgs vecāki vai aizbildnis savā 

sporta skolā/klubā ar parakstu ir apliecinājuši, ka piekrīt personas datu apstrādei, kura ir veikta saskaņā ar LVF sacensību nolikumu, kā arī piekrīt, 

ka var tikt vākti personas dati foto un video formātā. Datu apstrādes mērķis: komandas dalībnieku dalības nodrošināšana volejbola sacensībās, 

sacensību mārketinga nodrošināšana.  

Datu apstrādes pārzinis: Biedrība ,,Latvijas Volejbola federācija’’ reģ.n.r 40008023465, Andrejostas iela 17, Rīga LV-1045 

Atzīmē nepieciešamo Posms Vecuma grupa Sacensību datums Vieta 

  

1.posms 

 

U20 

  

  

2.posms 

 

 

U20 

  

  

3.posms 

 

 

U20 

  

 Finālposms U20   

Nr. Vārds, Uzvārds 
Pilsēta/novads 

Sporta skola/klubs 
Dzimšanas gads 

 

Paraksts par veselības stāvokļa 

atbilstību dalībai sacensībās* 

(paraksts,vārds,uzvārds) 

 

1. 

    

 

 

2. 

 

 

 

   

Komandas pārstāvis/kontaktpersona 

Vārds, uzvārds 
Adrese/e-pasts Telefona numurs Paraksts 

 

 

 

   


