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Valkas novada pagastu un pilsētas
2017. gada rudens sporta spēles.
NOLIKUMS
1. Vieta un laiks. Sporta

spēles notiks 2017. gada 2.decembrī
Valkas novada Vijciema pamatskolas sporta zālē

Pieteikumu iesniegšana līdz
Atklāšana sporta zālē
Sacensību sākums
Noslēgums, apbalvošana
2. Vadība.

plkst. 10.00
plkst. 10.15
plkst. 10.30
plkst. 16.30

Sporta spēles organizē un vada novada dome
un uzaicinātie tiesneši.
Galvenais tiesnesis Juris KALNIŅŠ.
Galvenā sekretāre Ineta KOOPA.

3. Programma.
1. Šahs
2. Dambrete
3. Šautriņu mešana
4. Zolīte
5. Trīscīņa (šautriņu mešana,
basketbola soda metieni,
florbola soda metieni)
6. Galda teniss
7. Novuss

ieskaitei - 1 vīriešu un 1 sieviešu rezultāti
ieskaitei - 1 vīriešu un 1 sieviešu rezultāti
ieskaitei - 1 labākais rezultāts
ieskaitei – 2 labāko dalībnieku rezultāti
ieskaitei - 1 vīriešu un 1 sieviešu rezultāti
ieskaitei - 1 vīriešu un 1 sieviešu rezultāti
ieskaitei - 1 vīriešu un 1 sieviešu rezultāti

4. Dalībnieki.
4.1. Piedalās pagastu, pilsētas komandas, kuru sastāvos atļauts piedalīties attiecīgā
teritorijā pastāvīgi deklarētiem, dzīvojošiem vai pamatdarbā strādājošiem iedzīvotājiem,
kas dzimuši 2001. gadā un vecāki.
4.2. Augstāko un vidējo mācību iestāžu klātienes studentiem, MSĢ audzēkņiem,
vidusskolu skolēniem ir tiesības startēt tā pagasta vai pilsētas komandā, no kura viņi
aizgājuši mācīties uz minētājām mācību iestādēm.
4.3. Viens dalībnieks var startēt vienā komandā vairākos sporta veidos, ja tas netraucē
sacensību norisi. Nedrīkst kavēt sacensību norisi. Sacensību vietā ierasties 1 minūtes
laikā.

4.4. Par veselības stāvokli atbild pats sacensību dalībnieks, to apliecinot ar savu
parakstu pieteikumā.
4.5. Par sporta spēļu nolikuma neievērošanu, komanda vai dalībnieks attiecīgā sporta
veidā tiek diskvalificēts. Protests iesniedzams rakstiski 10 minūšu laikā pēc sporta veida
beigšanas.
4.6. Sacensības notiks atsevišķi vīriešiem un sievietēm, bet zolītē un šautriņu mešanā
kopējā konkurencē.
4.7. Dalībnieku skaits komandās nav ierobežots.
5. Vērtēšana. Visos sporta veidos sacensības ir individuālas un komandu vērtējuma nav.
Sacensību kārtību un sistēmu katrā sporta veidā noteiks uz vietas. Sporta spēļu
kopvērtējumā uzvarētāju komandu noteiks pēc 10 dalībnieku izcīnītās mazākās vietu
summas no jebkura sporta veida.Vienādu punktu skaita gadījumā augstākā vietā tā
komanda, kurai vairāk izcīnīto 1.vietu, tad 2. vietu u. t. t. Komandas, kurām būs mazāk
kā 10 ieskaites, vērtēs aiz komandām ar pilnu ieskaišu skaitu.
6. Apbalvošana.
Individuāli 1.- 3.vietu ieguvējus apbalvos ar diplomu un balvu.
Komandu vērtējumā apbalvos pagastu komandas 1. – 3. vietu ieguvējas ar diplomu un
kausu.
7. Dalībnieku uzņemšana. Dalībnieku ierašanās izdevumus sedz pašvaldība vai paši
dalībnieki. Novada dome sedz pusdienas dalībniekiem, sacensības sarīkošanas, balvu
iegādes, tiesnešu apmaksas un citus izdevumus.
8. Pieteikumi. Savu piedalīšanos aplieciniet piezvanot pa telefonu 29424580 Mārim
Koopam līdz 29.novembrim.
Pieteikumā norādīt vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu , sporta veidu, pamatojumu
piederībai attiecīgai pašvaldībai un apliecināt ar parakstu, ka dalībnieks atbild par savu
veselības stāvokli.
Pagastu pārvalžu vadītāji nes personīgu atbildību par pieteikuma datu pareizību,
apliecinot to ar savu parakstu.
SACENSĪBU PROGRAMMA ATSEVIŠĶOS SPORTA VEIDOS
Šahs. Dambrete.
Sacensību sistēma tiks noteikta uz vietas. Individuāli uzvar dalībnieks ar lielāko punktu
summu. Vienāda punktu skaita gadījumā tiek piemērota koeficienta sistēma, nosakot
godalgotās vietas.
Šautriņu mešana mērķī (novada domes priekšsēdētājam, izpilddirektoram, pagastu
pārvalžu vadītāji un deputāti).
Šautriņu mešana mērķī notiek “Tautas klasē” – 10 metieni (3+3+3+1). Uzvar dalībnieks
ar lielāko punktu skaitu, vienādu punktu gadījumā augstāka vieta dalībniekam, kam
vairāk 10p., 9p.utt.metienu. Var piedalīties ar savām šautriņām.
Zolīte. Sacensību sistēma tiks noteikta uz vietas. Individuāli uzvar dalībnieks ar lielāko
izcīnīto punktu summu.

Trīscīņa (šautriņu mešana mērķī ,basketbola soda metieni, florbola metieni) .
Šautriņu mešana mērķī notiek tautas klasē – 10 metieni (3+3+3+1). Var piedalīties ar
savām šautriņām.
Basketbola soda metieni – 10 metieni grozā.
Florbola metieni – 10 metieni. Var piedalīties ar savu nūju.
Uzvar dalībnieks ar mazāko vietu summu., Ja punkti vienādi, tad augstāku vietu ieņem
dalībnieks ar augstāko vietu basketbola soda metienos.
Galda teniss. Sacensību sistēma tiks noteikta uz vietas. Katrs sets līdz 11 punktiem, setu
beidz ar 2 punktu starpību. Par uzvaru dalībnieki saņem 1 punktu, par zaudējumu 0
punktus. Priekšsacīkstes notiek līdz 2 setu uzvarai. Fināla astotnieks spēlē līdz 3 setu
uzvarai. Noskaidrojot 9 vietu un tālāk spēlē līdz 2 setu uzvarai.
Individuāli uzvar dalībnieks ar lielāko punktu skaitu. Nolikumā neatrunātie jautājumi
jāatrisina līdz sacensību sākumam.
Novuss. Sacensību sistēma tiks noteikta uz vietas. Spēlē 4 setus līdz 3 setu uzvarai. Par
uzvaru dalībnieki saņem 1 punktu, par neizšķirtu 0,5 punktus, par zaudējumu 0 punktus.
Individuāli uzvar dalībnieks ar lielāko punktu skaitu. Nolikumā neatrunātie jautājumi
jāatrisina līdz sacensību sākumam.
Dalībniekam jābūt savai kijai un vēlams arī novusa sitamam kauliņam.

Sporta zālē ieeja ar maiņas sporta apaviem.
Nolikumu sagatavoja
mob. 29424580

Māris Koops

Valkas novada pagastu un pilsētas
2017. gada rudens sporta spēļu
sacensību programma
Vijciema pamatskolas sporta zālē 2.decembrī
Līdz 10.00
10.15
10.30 – 16. 00

Pieteikumu iesniegšana.
Sporta spēļu atklāšana zālē.
Sacensības
šahā
dambretē
zolītē.
novusā
galda tenisā ( pārtraukums no 12.45-14.00)
šautriņu mešanā mērķī (vīr., siev.)
šautriņu mešanā mērķī (vadībai)
florbola soda metieni (vīr., siev.)
basketbola metieni (vīr., siev.)

10.30 – 11.30
11.30 – 12.30
11.30 – 12.45
12.45 – 14.00
Pusdienas no 12.00-14.00
16.30

Galvenais tiesnesis

Apbalvošana sporta zālē.

Juris KALNIŅŠ

Pieteikuma paraugs.

komanda

PIETEIKUMS

Valkas novada pagastu un pilsētas
2017. gada rudens sporta spēlēm
Vijciema pamatskolas sporta zālē 2.decembrī
Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads.

Sporta veids

Piederība
pašvaldībai
dzīvesvieta
darba vieta

Pagasta pārvaldes vadītājs
vai izpilddirektors

Pārstāvis
paraksts

Pārstāvja tel.

paraksts

Parakts par
veselību

