OZOLNIEKU NOVADA SVĒTKI 2019
Skeitparka aktivitātes
2019. gada 20. Jūlijā Ozolnieku novada svētku ietvaros skeitparkā norisināsies sacensības
ekstrēmajos sporta veidos.
Ideja: bez šaubām, pasākuma ideja ir sekmēt ekstrēmos skeitparku sporta veidus un aktīvo
dzīvesveidu, bet galvenokārt mēs vēlamies veicināt sadarbību, draudzību un prieku, ko sniedz
šie sporta veidi un radīt vēlmi pamēģināt arī tos, kas līdz šim ir tikai vērojuši no malas. Mērķis
ir sapulcēt ekstrēmo sportu entuziastus vienuviet, lai katrs no tiem attīstīt šos sporta veidus ar
savu oriģinalitāti.
Sacensību formāts:
Sacensības norisināsies četrās disciplīnās – scooter, inline skrituļslidas, skeitbords un BMX.
Katrā grupā dalībnieki tiks dalīti divās klasēs vai nu pēc vecuma, vai nu pēc braukšanas
prasmēm – junioru klase un OPEN klase. Atkarībā no dalībnieku sastāva var būt arī tikai viena
klase katrā disciplīnā. Katrā klasē norisināsies labākā trika konkurss, kurā katras klases visi
braucēji 30 minūšu laikā centīsies izpildīt savus labākos trikus. Konkursa laiks var mainīties
atkarībā no dalībnieku skaita.
Apbalvošana: OPEN klasē tiks apbalvoti trīs labāko triku izpildītāji, savukārt junioru klasē
tiks apbalvots dienas labākais censonis.
Balvas sarūpēs: Boards.lv, MGP, Ground Control, ParBMX, Ozolnieku novads, MC Print.
Atceries:
Par savu veselības stāvokli, kā arī pasākuma laikā gūtajiem savainojumiem atbildību uzņemsies
Tu pats, ko apliecināsi ar savu parakstu reģistrācijas ietvaros. Organizatori iesaka lietot visu
aizsargājošo inventāru. Dalībniekiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, aizsargķivere jālieto
obligāti. Dalībnieku uzreiz diskvalificēs, ja tas būs alkohola reibumā vai narkotisko vielu
iespaidā.
Dalībnieku reģistrācija / sacensību programma:
2019. gada 20. Jūlijs:
10.00-11.00 – dalībnieku reģistrācija un iesildīšanās
11.00-11:30 – scooter disciplīnas dalībnieku iesildīšanās
11.30-12:00 – scooter disciplīnas labākā trika konkurss
12.00-12:30 – inline disciplīnas dalībnieku iesildīšanās
12.30-13:00 – inline disciplīnas labākā trika konkurss
13.00-13:30 – skeitborda disciplīnas dalībnieku iesildīšanās
13.30-14:00 – skeitborda disciplīnas labākā trika konkurss
14.00-14:30 – BMX disciplīnas dalībnieku iesildīšanās
14.30-15:00 – BMX disciplīnas labākā trika konkurss
15:00-15:30 – rezultātu apkopošana un apbalvošana

Katram dalībniekam būs obligāti jāaizpilda dalībnieka dalības apliecinājums
(nepilngadīgiem dalībniekiem to aizpilda vecāki).
Dalība sacensībās – bez maksas.
Apmeklētāju un dalībnieku ievērībai! Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, publiskā
pasākuma laikā var notikt foto vai video fiksācija. Bildes var tikt ievietotas pašvaldības
informatīvajos kanālos – ikmēneša informatīvajā avīzē, mājaslapā vai sociālajos tīklos.
Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Ozolnieku novada pašvaldība, juridiskā adrese:
Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads LV-3018, veic personas
datu apstrādi sabiedrības informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā laikā lūgt pārzinim dzēst
savus datus.
Ozolnieku skeitparks atrodas pie Ozolnieku sporta skolas stadiona Stadiona ielā 5.
VAIRĀK INFO: www.ozolnieki.lv
Un vēlreiz atceries, ka, ierodoties skeitparkā, arī uz Tevi sāk attiekties skeitparka
iekšējās kārtības noteikumi. Pavadi šo laiku skaidrā prātā un labā garastāvoklī.
Tiekamies!
Pasākuma rīkotājs – Artūrs Bogdanovičs, a.bogdanovics97@inbox.lv

