UZAICINĀJUMS

5. CSIT PASAULES
STRĀDĀJOŠO UN AMATIERU
SPORTA SPĒLES
13. – 18. jūnijs, 2017

Rīga – Latvija
Baltijas CSIT biedrs Latvijas Tautas sporta asociācija – LTSA, uzņems 5. PASAULES
STRĀDĀJOŠO UN AMATIERU SPORTA SPĒLES, kas notiks Rīgā no 13. līdz 18. jūnijam,
2017. gadā. Latvijas galvaspilsēta Rīga aicina Jūs uz CSIT Pasaules Sporta spēlēm, kur
tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules sacentīsies sporta disciplīnās, ar to saistītām
aktivitātēm, kā arī izbaudīt sportu lieliskā atmosfērā. Pēdējos gados ir pierādījies, ka Pasaules
Sporta spēles ir lieliska iespēja satikties un sadraudzēties ar cilvēkiem no visas pasaules
sportojot. CSIT Pasaules Sporta Spēlēm viennozīmīgi piemīt Olimpiskās noskaņas.
Par Pasaules Strādājošo Sporta Spēlēm – WSG
WSG ir starptautisks pasākums, kas notiek reizi divos gados - sports, sports visiem, kultūras
un izklaides pasākumi. Šīs spēles noteikti nav Multispēles TOP sportistiem, bet gan visiem
strādājošajiem, gan amatieriem no dažādām valstīm un kultūrām visā pasaulē. Ne tikai
sacensības ir galvenais, bet gan organizēt milzīgu sporta festivālu ar mērķi savākt pēc iespējas
vairāk sporta draugus vienuviet, kā vienu lielu pasaules ģimeni, kas sekmē draudzību,
informācijas un pieredzes apmaiņu
Tas ir CSIT gars!
WSG ir atklātais pasākums amatieriem - CSIT biedri, tie, kas nav biedri, partneri, valstiskās
organizācijas, arodbiedrības un uzņēmumi no visas pasaules katru reizi atzinīgi paaugstina
dalībnieku skaitu. WSG 100 gadu vēsture pierāda, ka šis ir īsts Olimpisko noskaņu pasākums.
Tas sniedz dalībniekiem patiesi starptautisku sporta nedēļu ar tūrisma un kultūras saturu, ko
viņi nekad neaizmirsīs.
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Informācija:

-> Oficiālā WSG 2017 mājas lapa: http://wsg2017.com
-> Facebook & Instagram: CSIT World Sports Games &
Single Championships

Ierašanās vieta:

Rīga, Latvija

Ierašanās datums :

2017. gada 13. jūnijs

Izbraukšanas datums:
CSIT ČEMPIONĀTI
tiks organizēti oficiāli:
(1. Pielikums)

2017. gada 18. jūnijs
 Vieglatlētika
 Futbols (11 spēlētāji)
 Šahs
 Mamanet
 Galda teniss
 Volejbols
 Cīņa
 Peldēšana

Noteikumi: www.csit.tv

CITI ČEMPIONĀTI
tiks organizēti WSG ietvaros:
(2. Pielikums)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Basketbols
Mini-Futbols (5)
Džudo
Petanks
Teniss
Pludmales
volejbols (3)
 Pludmales cīņa
 Pludmales teniss
Apļu vingrošana (wheel gymnastics) (IRV) Open
Mixed Masters 2017
Mājas lapa: http://www.rhoenrad.com/
YOU.FO – Starptautiskai turnīrs 2017
Mājas lapa: www.you.fo
Ielu vingrošana – Pasaules kauss 2017
Mājas lapa: http://ieluvingrosana.lv
Latvijas atklātais čempionāts krosmintonā 2017
Mājas lapa: www.speedminton.lv
Boulinga čempionāts
Darts čempionāts
Strītbola čempionāts







Papildu informācija: http://wsg2017.com
Jaunie un demonstrācijas
sporta veidi
(2. Pielikums)

WSG laikā tiks piedāvāti un demonstrēti dažādi jaunie
sporta veidi:
 Spaikbols
 Lakross
 Kubb
 Krokets
 bodyArts
 Loka šaušana
 Zumba
 Novuss
 Capoeira
 Orientēšanās
 Armrestlings
 Dragreiss
 Galda hokejs
 Karate (visi stili)
 Kendo
 Sambo
 un dažas citas …
Šiem spora veidiem nepieciešama rezervācija, atkarībā no
reģistrācijas un intereses!
Reģistrācija var tikt veikta tiešsaistē vai ierodoties Rīgā!
Papildu informācija: http://wsg2017.com
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SPORTS VISIEM:
Fiziskās aktivitātes
senioriem/gados vecākiem
cilvēkiem








Mērķa grupa: Seniori 55+, kas var staigāt un kustēties
bez problēmām un treneri / instruktori ar pieredzi un
interesi par fiziskām aktivitātēm senioriem.
Vecums un dzimums: no 55 gadiem un vairāk.
Treneri/instruktori bez vecuma ierobežojuma. Sievietes
un vīrieši.
Aktivitātes senioriem: (iekštelpās un ārā): āra treniņi
pie brīvdabas trenažieriem, Nūjošana, Staigāšana, Joga,
Meditācija, Iesildīšanās, Vingrošana.
CSIT biedri ar iepriekšēju pieredzi fiziskajās
aktivitātēs senioriem būs atbildīgi par aktivitātēm.
Treneri/instruktori varēs apmainīties ar pieredzi un
zināšanām savā starpā.

Sīkākā informācija: CSIT Vice President Palle Thomsen,
e-pasts: thomsen@csit.tv
Kultūras programma:
(11. pielikums)




Transports:



Papildu informācija 11. Pielikumā un mājas lapā:
http://wsg2017.com
Vēlāk arī WSG 2017-APP lietojumprogrammā saskaņā
ar 10. Pielikumu.
Tiks nodrošināti autobusi transfēram no/uz lidostu.

Sabiedriskais transports Rīgā ir bezmaksas uzrādos savu
dalībnieka karti.
Reģistrācija:
(9. pielikums)

Akreditācija:
(10. pielikums)

Sākotnējās on-line
reģistrācijas beigu termiņš

Galīgās on-line reģistrācijas
beigu termiņš

Izmantojot tiešsaistes platformu, vairāk informācijas:
http://wsg2017.com (dalībniekiem no Latvijas: nosūtot
aizpildītu pieteikuma formu LTSA un veicot
maksājumu saskaņā ar 5. pielikumu)
Izmantojot tiešsaistes platformu, vairāk informācijas:
http://wsg2017.com


Akreditācijas karte (Personālā WSG2017 pase) tiks
izsniegta visiem dalībniekam ierodoties Rīgā.



Līdz 2017. gada 15. februārim (50% no samaksas)

Norādīt personu skaitu, dzimumu, sporta disciplīnu,
viesnīcu kategoriju, paredzamo iebraukšanas un
izbraukšanas dienu.
 Līdz 2017. gada 7. maijam (gala maksājums)
Par katru dalībnieku norādīt vārdu, uzvārdu, e-pastu,
dzimumu, sporta disciplīnu, vecuma un svara kategorijas,
viesnīcu kategorijas, precīzu ierašanās/izlidošanas laiku un
ceļojumu informāciju u.c.
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Tiesības piedalīties:
(1. pielikums)




Tiesības: Profesionāliem sportistiem nav tiesību
piedalīties WSG!
Visiem CSIT biedriem un organizācijām, kā arī nebiedriem ir tiesības piedalīties visās sacensībās ar
neierobežotu komandu un sportistu skaitu!

Godīgās spēles (Fair Play)
 Ieviešot godīgās spēles (Fair Play) filozofiju WSG
noteikumi un
 Čempionāti un sacensības tiks rīkotas pamatojoties uz
WADA noteikumi / Pārbaudes
WADA noteikumiem
(3. un 4. pielikums)
Katram dalībniekam būs jāparaksta un jāievēro CSIT
Antidopinga noteikumi – Pielikuma 2. veidlapa
CSIT Sacensību noteikumi

Katram oficiālajam CSIT sporta spēlei ir savi noteikumi
balstoties uz Starptautiski apstiprinātajiem noteikumiem.
CSIT sporta veidu noteikumi pieejami CSIT mājaslapā
kategorijā “Download Center”: http://www.csit.tv/en/newsservice/download-area/docfolder-csit-sports-regulations

Internets – Wi-Fi &
Lietojumprogramma
mobīlajām ierīcēm un
planšetdatoriem.:
(10. pielikums)
Maksājumi:
(5. pielikums)




Atsaucoties uz iepriekšējās un gala reģistrācijas termiņiem:


Pirmais maksājums (50% no kopējās summas):
>> pirms 2017. gada 15. februāra



Pēdējasis maksājums (atlikusī summa):
>> pirms 2017. gada 7.maija
Maksājumu termiņu neievērošana veidos 30% soda
maksu visiem maksājumiem saskaņā ar CSIT
noteikumiem!



Atcelšanas politika:
(8. pielikums)

Wi-Fi tiks nodrošināts visās WSG viesnīcās un sporta
spēļu vietās.
Īpašā WSG-2017-lietojumprogramma telefoniem un
planšetdatoriem tiks nodrošināta WSG spēļu laikā.

Vairāk informācijas par viesnīcām un atcelšanas politiku
atrodami 5. un 8. pielikumā

Ja Jums ir kādas neskaidrības vai jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums.
Uz tikšanos CSIT Pasaules sporta spēlēs 2017!
Sirsnīgi sveicieni!

CSIT vārdā
Organizācijas komiteja – RIGOC
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KONTAKTINFORMĀCIJA
Organizācijas komiteja – RIGOC
Latvijas Tautas sporta asociācija (LTSA)
Valņu iela 32,
1050 Rīga, Latvija
E-pasts: ltsa@riga.lv
Telefons: +371 67226215
Internets: www.sportsvisiem.lv
CSIT Ofiss (Ģenerālsekretārs Wolfgang Burghardt)

Pasaules Strādājošo un Amatieru sporta konfederācija (CSIT)
Maria-Jacobi-Gasse 1, Media Quarter Marx 3.2,
1030 Vienna, Austria
E-pasts: office@csit.tv

Telefons: +43 67684746425
Internets: www.csit.tv

Uzņēmumi un Organizācijas, kas nav CSIT biedri (Mr. Olivier Comont)
E-Mail : comont@csit.tv
Informācijas žurnālistiem un medijiem (CSIT preses sekretārs Raimund Fabi)
E-pasts: fabi@csit.tv
E-pasts: presse@csit.tv

CSIT sociālo mēdiju sekretārs (Mr. Roberto Vecchione)
E-Mail: presidentsoffice@csit.tv

WSG Oficiālais Tehnisko pakalpojumu sniedzējs – SportCARE platforma
Nesea Srl
Via Flavio Domiziano 10
00145 Rome, Italy
E-Pasts: helpdesk.wsg@nesea.it
Internets: www.nesea.it
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1. Pielikums: Sporta veidi, Sports visiem, CSIT organizētie oficiālie
čempionāti
Sporta veidi:

Tiesības piedalīties:
1. CSIT WSG ir atvērta pieteikšanās visiem dalībniekiem, bet profesionālie sportisti nderīkst
piedalīties!
2. Sīkāku informācija par tiesībām piedalīties jebkurā CSIT sporta veidā var atrast attiecīgā sporta
veida tehniskās komisijas noteikumos sadaļā “eligibility criteria” (atbilstības kritērijs) kā arī sadaļa
par sporta sacensībām.
3. Visiem CSIT biedriem un organizācijām, kā arī ne-biedriem ir tiesības piedalīties visās

sacensībās ar neierobežotu komandu un sportistu skaitu.
Medaļas:
Visiem sporta veidiem būs sacīkstes raksturs un uzvarētāji saņems medaļas par rezultātu no 1. līdz 3.
vietai. Katrs dalībnieks saņems piemiņas medaļu.
Sacensību programma:
Precīzā sacensību programma pa sporta veidiem atrodama www.csit.tv un http://wsg2017.com un
“WSG 2017-lietojumprogrammā saskaņā ar 10.pielikumu” vēlākais 2017. gada 16. maijā.

CSIT Sporta sacensības (atvērti visiem dalībniekiem):
1
2
3
4
5
6
7
8

Vieglatlētika
Basketbols
Šahs
Futbols (11 spēlētāji)
Mini-Futbols (5)
Džudo
Mamanet
Petanks

9
10
11
12
13
14
15
16

Peldēšana
Galda teniss
Teniss
Pludmales teniss
Volejbols
Pludmales volejbols (3)
Cīņa
Pludmales cīņa

Sacensības šajos CSIT sporta veidos tiks rīkoti saskaņā ar CSIT sporta noteikumiem, kas atrodami
oficiālajā CSIT mājas lapā www.csit.tv sadaļā SERVICE / Download Center / CSIT Sports
Regulations, kā arī oficiālajā CSIT WSG 2017–mājas lapā http://wsg2017.com.
Komandu sastāvs tikai norāda minimālo dalībnieku skaitu, kas piedalīsies visās disciplīnās /kategorijas
katrā sporta veidā un biedrības/organizācijas var sūtīt vairāk nekā 1 komandu katrā sporta veidā.
Informāciju par katru sporta veidu skatīt šeit: http://wsg2017.com/lv/disciplinas/
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2. Pielikums: citi čempionāti, jaunie un demonstrācijas sporta veidi
Ne – CSIT sporta veidi (atklāti visiem dalībniekiem):
Citi, jaunie un demonstrācijas sporta veidi organizēti un piedāvāti CSIT Pasaules Sporta Spēļu
ietvaros:
Svarīga piebilde: - Citi, jaunie un demonstrācijas sporta veidi ar iepriekšējo rezervāciju!
- Sacensības ir saskaņā ar pašlaik spēkā esošajiem starptautiskajiem sporta
noteikumiem!
- Aktuālāko un sīkāko informāciju Jūs varat atrast: http://wsg2017.com!
Apļu
vingrošana
(Rhönrad)

IRV – Open Mixed Masters 2017
Dalība tikai vingrotājiem no IRV dalībvalstīm!
Vispārīgai informācijai par sporta veidu Apļu Vingrošana, detalizētākai informācijai par
čempionātu, reģistrāciju utt. lūdzam apmeklēt IRV mājas lapu www.rhoenrad.com.

YOU.FO

YOU.FO Starptautiskais Turnīrs 2017
Dalība tikai priekš atlētiem no YOU.FO kopienas!
Vispārīgai informācijai par jaunu sporta veidu YOU.FO, detalizētāku informāciju par
turnīru, reģistrāciju utt. lūdzam apmeklēt YOU.FO mājas lapu www.you.fo.

Ielu
vingrošana

Pasaules kauss 2017
Individuālās sacensības – juniori , vīrieši un sievietes:
Juniori (meitenes un zēni) līdz 18 individuālas sacensības;
Vīrieši 18+
Sievietes 18+
- Push up King (atspiešanu karalis);
- Pull up Queen (atspiešanu karaliene);
- Monkey bar (pievilkšanās sacensības)
Vispārīgai informācijai par šo jauno sporta veidu, detalizētāku informāciju par turnīru,
reģistrāciju utt. lūdzam apmeklēt mājas lapu http://ieluvingrosana.lv

Krosmintons

Latvijas Atklātais Čempionāts Krosmintonā 2017
Individuālās sacensības – juniori , vīrieši un sievietes:
Juniori (meitenes un zēni) līdz 18 gadiem, individuālās sacensības;
Vīrieši -40, 40+, 50+
Sievietes -35, 35+
Vispārīgai informācijai par krosmintonu, detalizētāku informāciju par turnīru,
reģistrāciju utt. lūdzam apmeklēt mājas lapu http://spidmintona-fed.lv

Boulings

Atklātais boulinga komandu turnīrs
Komandu sastāvs:
Bez vecuma grupām.
Vīrieši un sievietes: 4 spēlētāji + 1 rezerves spēlētājs.
Sievietes saņems 5 pinus handikapā visās spēlēs turnīrā. Katrs spēlētājs izspēlē 3 spēles
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katrā raundā. Komanda spēlē 2 raundus (1 raundu katru dienu). Spēles regulētas pēc
World Tenpin Bowling Association noteikumiem.
Lūdzu reģistrēties http://wsg2017.com!

Darts

Atklātais Darts Turnīrs
Individuālās un komandu sacensības – vīrieši un sievietes:
Komandu sastāvs:
Vīrieši: 2 spēlētāji, 1 komandas vadītājs – kopā 3 cilvēki
Sievietes: 2 spēlētāji, 1 komandas vadītājs – kopā 3 cilvēki
Lūdzu reģistrēties http://wsg2017.com!

Strītbols (3x3)

Atklātais Čempionāts Strītbolā
Komandu sacensības – vīrieši un sievietes:
Komandas sastāvs:
vīrieši: 3 spēlētāji, 1 rezerves spēlētājs, 1 tiesnesis, 1 treneris, 1 komandas vadītājs –
kopā 7 cilvēki
sievietes: 3 spēlētāji, 1 rezerves spēlētājs, 1 tiesnesis, 1 treneris, 1 komandas vadītājs –
kopā 7 cilvēki
Lūdzam reģistrēties http://wsg2017.com!

Jaunie un demonstrācijas sporta veidi: atnāc un izmēģini!
Reģistrācija var tikt veikta internetā, atbraukšanas brīdī Rīgā vai vienkārši spontāni pievienojoties
pasākuma vietā: nedēļas programma pa sporta veidiem ir pieejama http://wsg2017.com vai WSG
2017-aplikācijā saskaņā ar Pielikumu Nr 10 visvēlākais 2017. gada 16. maijā.

















Spaikbols
Kubb
bodyArt
Zumba
Capoeira
Armrestlings
Galda hokejs
Kendo
Lakross
Krokets
Loka šaušana
Novuss
Orientēšanās
Dragreiss
Karate (visi stili)
Sambo
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3. Pielikums: Godīgā spēle (Fair Play)
CSIT WSG Godīgās spēles (Fair Play) noteikumi
Godīgā spēle (Fair Play) ir ļoti svarīga priekš CSIT. Tā atspoguļo īsto sporta garu un faktiski ir tuva
CSIT mērķiem.
2017. gada Pasaules strādājošo un amatieru sporta spēlēs tiks oficiāli uzsāktās CSIT Fair Play
aktivitātes, kas tiek īstenotas detalizētāk CSIT katra sporta veida noteikumos.
Papildus “zaļajai kartei” – redzamai sacensībās un spēlēs – Fair Play temats tiks arī vizualizēts un
virzīts viesnīcās, sporta objektos, mājas lapās un brošurās.
Visbeidzot godīgā spēlei būs pievērsta liela uzmanība noslēguma ceremonijā, kad komandas – atlēti,
vīrieši un sievietes – ar lielāku godīgās spēles koeficientu tiks svinīgi apbalvoti.
Kas ir godīgā spēle (Fair Play)?
Godīgā spēle ir komplekss jēdziens, kas aptver un iekļauj fundamentālās vērtības, kas ir ne tikai sporta
neatņemamā daļa, bet ir svarīgas arī ikdienas dzīvē.
Ieviešot godīgās spēles filozofiju CSIT Pasaules strādājošo sporta spēlēs un citos čempionātos, CSIT
tiecas pēc:









godīgām sacensībām
cieņas
draudzības
komandas gara
vienādām iespējām
taisnīgas piekļuves
sporta veidiem bez dopinga un zālēm
rakstītu un nerakstītu noteikumu ievērošanas
o integritātes
o solidaritātes
o tolerances
o rūpēm
o izcilības
o prieka

Šo godīgās spēles filozofiju var apgūt un pieredzēt gan sporta jomā, gan ārpus tās.
CSIT Fair Play noteikumu garāko versiju var atrast www.csit.tv.
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4. Pielikums: WADA noteikumi
CSIT Antidopinga politika ar pielikumiem
CSIT Pasaules Strādājošo sporta spēles tiek rīkotas saskaņā ar WADA Code 2015.
Katram WSG dalībniekam ir pienākums parakstīt “CSIT – 2. pielikums – piekrišanas formu (Consent
Form)” (nākamajā lapā) pirms ierašanās Rīgā vai uzņemšanā / reģistrācijas galdā. Visi parakstītie
dokumenti delegācijas vadītājam jānodod Akreditācijas Centrā.
Pielikums arī var tikt lejupielādēts no CSIT mājas lapas sadaļas CSIT Anti – Doping Corner.
CSIT Pasaules Strādājošo Sporta Spēļu laikā atlēti var tikt aicināti dopinga testam. Atlēti tiks izvēlēti
nejaušajā secībā un sporta veidā. Atlēta treneris ir lūgts pavadīt atlētu doping testa laikā. Atlētiem
jāidentificē sevi parādot viņu ID karti vai pasi.
Kompetenti un autorizēti WADA doktori, vīrietis un sieviete, veiks doping testu.
Dopinga testa paraugi tiks nosūtīti WADA autorizētajām laboratorijām.

Pilnīgai informācijai par WADA atbilstošo “CSIT Antidopinga politiku” lūdzam apmeklēt CSIT
mājas lapu.
CSIT Antidopinga sadaļa:
CSIT mājas lapa: http://www.csit.tv/en/news-service/download-area/docfolder-csit-anti-doping-corner

Terapeitiskās lietošanas izņēmumi (TUE)
CSIT iesaka atlētiem ņemt vērā terapeitiskās lietošanas izņēmumu nepieciešamību (TUE). Lūdzu,
skatīt zemāk esošo tabulu.
Kas?

Kā atlētam, Jums varētu būt slimība vai stāvoklis, kas pieprasa noteiktu zaļu
lietošanu. Ja šīs zāles ir Aizliegtajā sarakstā, Jūs varat saņemt terapeitiskās
lietošanas izņēmumu (TUE), kas Jums sniegs atļauju tās lietot.

Kāpēc?

TUEs nodrošina, ka Jums ir iespēja ārstēt leģitīmu veselības stāvokli — pat ja šī
ārstēšana pieprasa aizliegtās vielas vai metodes.
TUE process novērš sankciju risku pozitīvā testa gadījumā.

Kurš?

Jebkuram atlētam, kas var tikt pakļauts dopinga kontrolei, jāpieprasa TUE pirms
aizliegto zaļu lietošanas. Visa informācija šādā pieprasījumā ir strikti konfidenciālā
.

Kad?

Pieprasījumam jābūt veiktām vismaz 30 dienas pirms piedalīšanās pasākumā.
Izņēmuma gadījumos vai patiesi ārkārtas situācijās, TUE var tikt apstiprināts ar
atpakaļejošu spēku.
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2. Piekrišanas forma – Antidopinga politika
Kā [Nacionālās Federācijas vai Starptautiskās Federācijas] biedrs un/vai CSIT
autorizēta un atzīta pasākuma dalībnieks, es ar šo apliecinu sekojošo:
1. Es apliecinu, ka man ir saistoši, un ka es ievērošu visus CSIT Antidopinga
politikas noteikumus (kuri tiek grozīti laiku pa laikām), Pasaules Antidopinga
kodeksam (“kodekss”) un Pasaules antidopinga aģentūras izdotajiem
Starptautiskajiem Standartiem, kuri tiek grozīti laiku pa laikam, un publicēti
WADA mājas lapā.
2. Es piekritu mana profila izveidošanai iekš WADA Doping Control Clearing
House (“ADAMS”), kā to pieprasa kodekss, kuru parakstījis CSIT, un/vai jebkurā
citā autorizētā Nacionālās Antidopinga organizācijas līdzīga sistēma informācijas
apmaiņai, un ar manu dopinga kontroli, atrašanas vietu un terapeitiskās
lietošanas izņēmumiem saistīto datu ievadi sistēmās.
3. Es atzīstu CSIT un to biedru, Nacionālo Federāciju un/vai Nacionālu
antidopinga organizāciju autoritāti saskaņā ar CSIT Antidopinga politiku realizēt,
pārvaldīt rezultātus, un piemērot sankcijas saskaņā ar CSIT Antidopinga politiku.
4. Es apliecinu un piekritu, ka jebkuru strīdu, kas rodas no lēmuma, pieņemta
saskaņā ar CSIT Antidopinga politiku, pēc iziešanas cauri CSIT antidopinga
politikā piedāvātajam procesam, var pārsūdzēt tikai CSIT Antidopinga politikas
12. punktā piedāvātajā kārtībā griežoties pie apelācijas institūcijas galīgai un
saistošai arbitrāžai, kas starptautiska līmeņa atlētu gadījumā ir Sporta šķīrējtiesa
(CAS).
5. Es apliecinu un piekritu, ka iepriekš minētie arbitrāžas apelācijas iestādes
lēmumi ir galīgi un izpildāmi, un ka es necelšu prasības, neveikšu arbitrāžu,
tiesas procesu vai tiesvedību jebkurā citā tiesā vai tribunāli.
Es izlasīju un sapratu šo paziņojumu.

______________
Sporta veids

______________
Valsts

______________________
Biedrības nosaukums

______________
Datums

______________________________
Drukātais vārds (Uzvārds, Vārds)

______________
Dzimšanas datums
(Diena/Mēnesis/Gads)

______________________________
Paraksts (vai, ja nepilngadīgs, aizbildņa
paraksts)
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5. Pielikums: Maksājuma process
Dalības maksa
Dalības maksa LTSA biedriem ir EUR 55 no cilvēka; tiem, kas nav LTSA biedri EUR 75 no
cilvēka.
Dalības maksā ietilpst:
• Dalība sacensībās;
• Dopinga kontrole;
• Suvenīru pakete;
• Atklāšanas/noslēguma ceremonija;
• Sabiedriskais transports no/uz sacensību vietām;
• Sacensību dalībnieku saviesīgie vakari katras sacensību dienas noslēgumā;
• Apbalvošana.

Svarīgi!!!
Lai vienkāršotu maksājumu procesu, lūdzam sūtīt aizpildītas pieteikuma formas LTSA
(6. pielikums) un maksājumu veikt ar bankas pārskaitījumu uz rekvizītiem:
Organizācija: Latvijas Tautas Sporta Asociācija
Reģ. Nr. 40008022133
Konta Nr: LV04UNLA0050024409762
Kods: UNLALV2X
Banka: AS SEB banka
Maksājuma pamatojums: participation fee Games 2017 (norādīt arī organizāciju par kuru tiek veikts
maksājums).
-

Termiņš līdz kuram jāveic PROVIZORISKĀ REĢISTRĀCIJA : 2017. gada 15. februāris
Maksājums 50% no kopējās summas: 2017. gada 15. februārī

-

Termiņš līdz kuram jāveic GALĪGĀ REĢISTRĀCIJA : 2017. gada 7. maijs
Atlikušās summas maksājums: 2017. gada 7.maijs

Piezīmes:


Lūdzu, ņemt vērā, ka gadījumā, ja maksājumi tiks kavēti, organizatori nosaka papildus
30 % soda naudu.



Oficiāli tiks reģistrēti tikai tie dalībnieki, kas ir pārskaitījuši VISAS summas līdz noteiktajam
laikam!
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6. Pielikums: Pieteikuma forma

5. CSIT Strādājošo un amatieru sporta spēles
2017. gada 13.‐18. jūnijs, Rīga, Latvija
Pieteikuma forma
Organizācijas nosaukums:______________________________
Adrese:____________________________________________
Kontakti (e-pasts; tālruņa numurs)_______________________
Komandas nosaukums:________________________________
Sporta veids:________________________________________
Vecuma grupa:______________________________________
Komandas vadītāja vārds, uzvārds:______________________
Kontakti (e-pasts un tālruņa numurs):____________________
Nkp.

Vārds, Uzvārds

Personas kods

Sporta veids

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Lūgums tabulai pievienot papildus rindiņas, ja nepieciešams.
Atbildīgā persona:___________________________________ Vārds, Uzvārds
(paraksts)
Datums:_________________
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7. Medicīniskais sertifikāts

Medicīniskais sertifikāts
5. CSIT Strādājošo un amatieru sporta spēles
2017. gada 13.‐18. jūnijs, Rīga, Latvija
Komandas nosaukums:
Sporta veids:
Komandas vadītājs (vārds, uzvārds):
Telefona numurs:
E-pasts:
Kopējais dalībnieku skaits:
Ar šo es apliecinu, ka katram komandas dalībniekam, kas parakstījās zemāk, ir derīgs medicīniskais
sertifikāts, ka ļauj piedalīties sporta aktivitātēs (_________) 5. CSIT Strādājošo un amatieru sporta
spēlēs 2017. gada 13. - 18. jūnijā Rīgā, Latvijā. Tādējādi, katrs komandas „_____________”
dalībnieks ir pats/pati atbildīgs par viņa/viņas veselību un fizisko stāvokli:
Nkp.

Vārds, Uzvārds

Dzimšanas datums

Paraksts

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lūgums tabulai pievienot papildus rindiņas, ja nepieciešams.
Atbildīgā persona:___________________________________ Vārds, Uzvārds
(paraksts)
Datums:_________________
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8. Pielikums: Dalības atsaukšana

ATCELŠANAS POLITIKA


Lai dalībnieks tiktu oficiāli reģistrēts, laicīgi jāveic visi reģistrāciju maksājumi un tas jāizdara līdz
galīgās reģistrācijas termiņa beigām 2017. gada 7. maijam.



Gadījumā, ja reģistrēts dalībnieks atsauc savu dalību līdz 2017. gada 7. maijam,
organizators atmaksās visu maksājumu (100%).
Dalības atsaukšanas gadījumā laikā no 2017. gada 8. maija līdz 14. maijam, organizators
atmaksās 50% no kopējās summas.
Pēdējā brīža dalībnieka atsaukšana laika posmā no 2017. gada 15. maija līdz 21. maijam,
organizators atmaksās 25% no kopējās summas.
Pēc 2017. gada 21. maija, reģistrēta dalībnieka atsaukšanas gadījumā, kompensācija
netiks veikta.





CSIT sacensību atcelšana:

Jāapzinās, ja līdz 2017. gada 15. februārim, nav pieteikušas vismaz 4 organizācijas kādam
no sporta veidiem, organizatori patur tiesības šo sporta disciplīnu atcelt. Šādā gadījumā
organizatori atmaksā visus maksājumus.
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9. Pielikums: Tiešsaistes platforma – reģistrācija (dalībniekiem no Latvijas:
lūdzam veikt maksājumu ar bankas pārskaitījumu un nosūtot LTSA
aizpildītu pieteikuma formu, saskaņā ar 5. pielikumu)
Lai garantētu efektīvu reģistrāciju, AICS Associazione Italiana Cultura e Sport (caur LIGNOC
organizācijas komiteju) piedāvā on-line reģistrācijas platformu, kas atbalstīs Jūs un palīdzēs veikt
procedūru.
Noklikšķinot uz saistīto baneri oficiālajā mājas lapā (http://wsg2017.com) vai oficiālajā CSIT
mājas lapā (www.csit.tv) vai lietojot saiti http://sportcare.nesea.it, lietotājs ieiet WSG2017
oficiālajā platformā, kur provizoriskās reģistrācijas procedūrā jau ir iestatīta.
No 2016. gada 31. oktobra CSIT WSG2017 – Reģistrācijas Process sākas!
Reģistrācija sastāv no 2 posmiem: (1) provizoriskā reģistrācija tiešsaistē un (2) galīgā reģistrācija
tiešsaistē.
1.posms – Provizoriskā reģistrācija tiešsaistē
Ja Jūs esat CSIT biedrs (Kategorija A):
Uzsākoties reģistrācijai visa Jūsu informācija jau būs ielādēta un Jūs saņemsiet lietotājvārdu un
Parole, lai uzsāktu reģistrācijas procedūru, tūlīt pēc CSIT kongresa, 2016. gada oktobrī.
Ja Jūs neesat CSIT biedrs (Kategorija B):
Jūs reģistrēsiet Jūsu datus speciālajā platformas sadaļa un, kad Jūsu reģistrāciju apstiprinās RIGOC
(CSIT WSG2017 organizācijas komiteja), Jūs saņemsiet (uz e-pastu) lietotājvārdu un parole, lai
piekļūtu reģistrācijas procedūrai.
Pēc pieejas datu saņemšanas Jūs varat pieslēgties platformai.
Tad Jūs varat piekļūt Provizoriskās tiešsaistes reģistrācijas formai («Preliminary Online
Registration»).
1. SOLIS:
Aizpildiet formu ar dalībnieku skaitu pasākumā, katrā sporta veidā, pavadošo personu skaitu.
2. SOLIS:
Izvelieties paku (kategorija A, B vai C), viesnīcas kategoriju, numura tipu un transfēri.
Tagad tiks izveidots «Provizoriskais Pasūtījums»: tas būs unikāls un nākotnē sekojošajā veidā:
‐ Vēlākais līdz 2017. gada 15. februārim: maksājums 50% apjomā no kopējās summas tiks
izrēķināts saskaņā ar provizoriska pasūtījuma pēdējo versiju.
‐ Vēlākais līdz 2017. gada 7. maijam : Jūs varat joprojām modificēt provizorisko pasūtījumu
nonākot līdz «Galīgajam pasūtījumam» no kura tiks izrēķināta atlikusī summa (100%) .
Piezīme: lai būtu oficiāli reģistrētām, visām reģistrācijas maksām jābūt pārskaitītām
organizatoriem līdz galīgas reģistrācijas beigu termiņam: 2017. gada, 7. maijam.
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2.posms – Galīgā tiešsaistes reģistrācija
No 2017. gada 15. februāra Jūs varat turpināt ar galīgo reģistrāciju – izmantojot piedāvāto
lietotājvārdu un paroli pieslēgšanas procedūrai (vienmēr sākot no platformas galvenās lapas), un
visvēlākais līdz 2017. gada 7. maijam (kā minēts iepriekš), jums būs iespēja pabeigt atlētu
reģistrāciju, gan norādot visus nepieciešamos datus akreditācijai pasākumā un pabeidzot
atlikušās summas maksājumu, kā norādīts galīgās reģistrācijas noteikumos. Sīkāka informācija par
šo posmu tiks precizēta dažas dienas pirms galīgās reģistrācijas posma sākuma.

Kontaktiem par reģistrāciju /platformu:
E-pasts: helpdesk.wsg@nesea.it
Telefons: +39.3924876727 (Roberto Vecchione)

17

10. Pielikums: Tiešsaistes platforma – akreditācija un WSG 2017-lietotne
Jaunas iespējas dalībniekiem (identifikācija – QR-koda tehnoloģija)
WSG2017 tiešsaistes platforma tika īpaši pielāgota lai atbalstītu CSIT World Sports Games 2017
pārvaldību un pieejamību.
CSIT WSG 2017 fokusējas uz fizisku aktivitāšu un sporta veidu popularizēšanu un dalību tajās, ir
domāti amatieru sportistiem, viņu ģimenēm un draugiem no visas pasaules, lai sacenstos dažādās
sporta disciplīnās. Tāpēc sociālā platforma darbosies pirms, pēc WSG2017 un to laikā, lai uzlabotu
pieredzi ar WSG2017 gan dalībniekiem, gan tiem, kuri vienkārši ir ieinteresēti pasākumā un
rezultātos.
Šī “pieejamības” revolūcija balstās uz diviem galvenajiem stabiem:
1. “Personālā WSG2017 Pase” (Akreditācijas karte), kas reprezentēs unikālu pieeju
platformas īpašībām balstoties uz QR-koda tehnoloģiju;
2. WSG2017 lietotne.
Katrā personiskajā akreditācijas kartē būs QR-kods (saīsinājums no Quick Response Code) kas
sniegs iespēju “autentificēt” katru dalībnieku, lietojot parasto viedtālruni (vai kaut ko līdzīgu, piem.
planšetdatoru) un piedāvāt viņai/viņam dažas īpaši pielāgotus pakalpojumus.
Katram dalībniekam arī būs iespēja lejupielādēt lietotni, ieiet sistēmā ar savu lietotājvārdu un paroli
un:
‐ apkopot visus sīkrīkus un materiālus,
‐ ieiet objektos un paredzētās vietās,
‐ apmeklēt pasākumus un speciālus/saistītus pasākumus,
‐ būt atpazīstamam sacensību un sporta demonstrāciju laikā,
‐ saņemt noderīgo informāciju par notikumiem (sacensību rezultāti, saraksti) un citu
informāciju piem. karte, darba kārtība.
Katram no atlētiem būs iespēja izmantot lietotni, lai:
‐ pārbaudītu sacensību rezultātus,
‐ pārbaudītu vispārējos rezultātus un reitingu,
‐ pārbaudīt sacensību sarakstu,
‐ pārbaudīt, vai viņu pašu sīkrīki (gadgets) tika savākti,
‐ reģistrēties saistītiem pasākumiem (konferencēm utt),
‐ pārbaudīt sacensību vietu uz kartes, lietojot pasākuma karti.
Dažas citas iespējas paredzētas speciāli tiesnešiem un oficiālajām personām ir:
‐ ielādēt sacensību rezultātus,
‐ ielādēt tehnisko sacensību kontu,
‐ pārbaudīt atlēta identifikāciju un profilu,
‐ pārbaudīt sacensību programmu un sarakstu,
‐ pārbaudīt tehniskās komisijas tikšanās programmu un sarakstu.
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11. Pielikums: Kultūras programma
“Reģistrācijas centra” vieta būs WSG2017 pulsējošās sirds; Centrs, kas dos norādes atlētiem,
treneriem, žurnālistiem, sponsoriem, profesionāļiem, atbalstītājiem. Tas tiks sadalīts:






Akreditējas un vispārīgās informācijas zonā
Konferenču un tikšanas zonā
Sponsoru zonā
Tūrisma birojā (informācija, auto noma, ekskursijas)
Interneta punktā

Kultūras programma sastāvēs no:






Atklāšanas ceremonijas,
Saviesīgiem pasākumiem katras dienas noslēgumā, lai veicinātu savstarpējo saprašanu un
kultūras apmaiņu CSIT ģimenē!
Noslēguma ceremonijas
Visa informācija atrodama http://wsg2017.com

Vēlāk WSG 2017-lietotnē saskaņā ar 10. pielikumu
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