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RUNDĀLES NOVADA ZIEMAS SPORTA SPĒĻU
„DRAUDZĪBAS SACENSĪBAS”
NOLIKUMS
1.Rundāles novada Ziemas sporta spēles (turpmāk tekstā Sacensības) ir saliedēšanās un sporta
sacensības starp Rundāles novada iestāžu, zemnieku saimniecību un uzņēmumu izveidotajām
komandām.`
2.Sacensības organizē, vada un tiesā Rundāles novada domes Sporta nodaļas darbinieki, vai
darbinieku pieaicinātas personas.
3.Sacensību mērķis. Veicināt Rundāles novadā dzīvojošo un strādājošo personu fiziskās un garīgās
veselības saglabāšanu, nostiprināšanu un darba spēju atjaunošanu, iedzīvotāju un darba kolektīvu
saliedēšanu, sadarbības veicināšanu starp nozaru darbiniekiem un kolektīviem.
4.Sacensību uzdevums.Nodrošināt Rundāles novadā dzīvojošām un strādājošām personām iespēju
piedalīties sportiskās, jautrās un saliedējošās aktivitātēs, saturīgi pavadīt brīvo laiku sacensību garā.
5.Norises vieta un laiks. Sacensības notiek Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē, un sākas 2018.gada
2.martā plkst. 15:30.
6.Dalībnieki.Sacensībās piedalās Rundāles novada iestāžu, zemnieku saimniecību un uzņēmumu
izveidotās komandas.`
Viena komanda var sastāvēt no 6-8 dalībniekiem. Komandas iespējams veidot apvienojot divus
uzņēmumus, zemnieku saimniecības. Visiem dalībniekiem jābūt pilngadīgām personām, no
kurām vēlams, trīs ir sievietes un trīs vīrieši. Komandu dalībniekiem ir jābūt Rundāles novada
iestāžu darbiniekiem. Vīriešus drīkst aizstāt sievietes. Katrs dalībnieks atbild par savas
veselības atbilstību sacensību slodzei.

Iestādes, uzņēmuma vai zemnieku saimniecības vadītājs, kurš piesaka komandu Sacensībām, ir
atbildīgs par komandas dalībnieku iepazīstināšanu ar Sacensību nolikumu.
7.Sacensību norise. Sacensības notiek Sacensību nolikumā noteiktajās disciplīnās. Katras disciplīnas
noteikumus nosaka sacensību organizētājs. Tiesneši pirms katras disciplīnas sākuma izskaidro
dalībniekiem attiecīgās disciplīnas noteikumus.
8.Disciplīnu veidi. Sacensības notiek sekojošās disciplīnās:
8.1. Atrakcija vārtu sargs (piepūšamos vārtos izveidoti bumbas lieluma mērķi ar dažādām punktu
summām, uzdevums savākt pēc iespējas vairāk punktu bumbu raidot no noteikta attāluma mērķos. Pa
kuru mērķi trāpa, tik punktus iegūst komandai– piedalās 5 dalībnieki;
8.2. Atrakcija milzu basketbols (spēles laiks 5.min.) Tiks izvietots liels , piepūšams basketbola grozs
un izsniegta liela, piepūšama basketbola bumba. Uzdevums pēc svilpes signāla tikt cauri pretinieku
komandai un raidīt bumbu grozā. Piedalās vienlaicīgi divas komandas, kuras cīnās par bumbu un tās
raidīšanu grozā. Uzvar komanda, kas ieguvusi lielāko grozu skaitu.Par vienu raidījumu grozā viens
punkts – piedalās komandā 4 dalībnieki ;
8.3. Kāršu spēle „Zole”. No komandas tiek deliģēts viens dalībnieks, kas pēc Zolītes federācijas
noteiktajiem noteikumiem piedalās zoles izpēlē. Katrs zoles dalībnieks izvelk galdiņa numuru.
Dalībnieki tiek sasēdināti atbilstoši izvilktajam numuram un spēlētāju skaitam. Tiks izspēlētas 2.- 3.
kārtas(atkarībā no spēlētāju skaita), kārtā būs 12. izspēles, pēc kurām spēles dalībniekiem tiek
piešķirti lielie punkti . Pirmajai vietai ar lielāko pluss punktu skaitu tiek piešķirti 6 lielie punkti,
nākošajam 4 punkti, trešās vietas ieguvējam 2 ,ceturtās vietas ieguvējam, ja tāds ir 0 punktu . Ja
vietas ir dalītas 1/2 vieta katram dalībniekam pa 5 punkti, ja 2/3 vieta katram pa 3 punkti,ja 3/4 vieta
katram pa 1 punktam. Ja dalītas ir trīs vietas, tad katram pa 4punkti, ja dalītas ir četras vietas katrs
dalībnieks saņem pa 2 punkti. Pēc kārtas tiek pārsēdināti spēlētāji atbilstoši iegūtajiem rezultātiem ,
jo lielāks lielo punktu skaits jo augstāka vieta, ja vienāds lielo punktu skaits skatās plusu mīnusu
attiecību. Pirmie četri labākie tiek sēdināti pie pirmā galda, nākamie četri pie otrā galda un tā tālāk.
Ieņemto vietu sadalījums tiks noteikts pēc pēdējās kārtas saņemtajiem lielajiem punktiem ;
8.4. Bumbiņas pavēlnieks. Sacensības norit pēc stafetes principa. Komandas dalībnieki sastājās viens
aiz otra. Komandai tiek piešķirtas piecas tenisa bumbiņas, katram dalībniekam viena. Noteiktā
attālumā tiks novietota 5L tukša ūdens muciņa. Uzdevums dalībniekam pēc svilpes signāla iespiežot
tenisa bumbiņu starp ceļiem tikt(skriet,iet, lekt) līdz 5l ūdens muciņai un bez roku palīdzības
bumbiņu trāpīt tajā. Ja bumbiņa tiek pa ceļam pazudēta dalībniekam bumbiņa jāpaceļ un no tās pašas
vietas jāturpina trasi paredzētajā kārtībā. Ja bumbiņa nokrīt garām muciņai, dalībniekam bumbiņu
jāieliek atpakaļ starp ceļiem un jāturpina darbību līdz bumbiņa ir muciņā. Tikko bumbiņa trāpjusi
muciņā nākošais komandas dalībnieks uzsāk savu posmu. Laiks tiek apstādināts, kad pēdējā
bumbiņa iekrīt muciņā - piedalās 5 dalībnieki.
8.5. Darts – piedalās 3 dalībnieki;
8.6. Veiklākā komanda - komandas dalībnieki sastājās viens aiz otra. Komandai tiks izsniegts viens
trauks , kas pildīts ar 10 galda tenisa bumbiņām. Šo trauku dalībnieks apsien sev ap vidukli, traukam

atrodoties muguras pusē. Uzdevums ir pēc starta signāla

lecot, tupjoties, vai veicot jebkādas

kustības dabūt visas bumbiņas no trauka ārā. Atlikušie komandas dalībnieki paralēli vāc izkritušās
bumbiņas. Tikko trauks ir tukšs komandas dalībnieki iepilda bumbiņas traukā un savu posmu uzsāk
nākošais komandas dalībnieks. Uzvar komanda, kura ātrākā laika posmā veic visus četrus posmus piedalās 4.dalībnieki.
Organizators var noteikt citas disciplīnas, aizstājot vai papildinot minētās. Par izmaiņām disciplīnās
organizators informē komandu pārstāvjus līdz Sacensību sākumam.
9. Vērtēšana. Par katru vietu komanda iegūst attiecīgu punktu skaitu. 1 vieta – 1 punkts, 2vieta – 2
punkti, 3vieta– 3 punkti, u.t.t. Kopvērtējumā uzvarējušo komandu nosaka pēc mazākā iegūtā punktu
skaita. Ja kopvērtējumā summa vienāda – vērtē, kurai komandai izcīnītas vairāk augstākās vietas.
10. Apbalvošana. Katras disciplīnas uzvarētāju komanda saņem piemiņas vai pārsteiguma balvas.
Kopvērtējumā pirmo trīs vietu ieguvēju komandas saņems piemiņas balvas. Apbalvošana notiek pēc
sacensībām, sacensību dienā no plkst. 20:00.
11. Finanses. Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu un vadīšanu finansē Rundāles
novada dome.
12. Pieteikumi. Komandu Sacensībām piesaka iestādes, uzņēmuma vai zemnieku saimniecības
vadītājs. Pieteikumu iesniegt (Pieteikums pielikumā) līdz 2018.gada 26. februārim plkst.17.00,
iesniedzot Rundāles novada kancelejā vai sūtot uz e-pastu: ieva.kirkila@rundale.lv. Neskaidrību
gadījumā zvanīt Ievai Kirkilai uz tālruņa Nr. 26553747
12. Pēc apbalvošanas Sporta spēlēs piedalījušos komandu dalībniekiem notiek atpūtas vakars pie
galdiņiem ar mūziku un dejām.
Rundāles novada domes
Sporta nodaļas vadītāja

I. Kirkila

Apstiprinu:
________________________
______________________
2018.gada ___. _________

Komandas_____________________________________________ pieteikums
RUNDĀLES NOVADA ZIEMAS SPORTA SPĒLĒM
„DRAUDZĪBAS SACENSĪBAS”
02.03.2018.
N.p.k.

Dalībnieka vārds, uzvārds

Dalībnieka paraksts*

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Komandas kontaktpersona: ______________________________tālrunis: _________________
*Ar savu parakstu dalībnieks apliecina, ka piekrīt Sacensību fotoattēlu publicēšanai www.rundale.lv
un sociālajos tīklos.

