LATVIJAS REPUBLIKA

BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206
Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219
Tālrunis 64226643, fakss 64238257, e-pasts: info@burtniekunovads.lv, www.burtniekunovads.lv

Burtnieku novada Valmieras pagastā
Apstiprināts
ar Burtnieku novada pašvaldības domes
15.05.2019. lēmumu Nr.164
(protokols Nr.9, 5.punkts)
Nolikums Nr.13/2019
BURTNIEKU NOVADA
VASARAS SPORTA SPĒLES 2019
1. Mērķis un uzdevums
1.1. Popularizēt sportu Burtnieku novadā, organizēt sporta aktivitātes iedzīvotāju veselības
nostiprināšanai.
1.2. Noskaidrot Burtnieku novada labākos individuālos sportistus un komandas vasaras sporta
veidos.
2. Sacensību vadība
2.1. Sporta spēles organizē Burtnieku novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009114148, e-pasts:
info@burtniekunovads.lv, t. 64226643. Sporta spēles vada Rencēnu pagasta pārvalde un Novada
kultūras un sporta koordinatore Dace Krīvena - Valdmane, e-pasts dace.krivenavaldmane@burtniekunovads.lv, t 26391372. Sacensību tiešo vadību veic apstiprināta tiesnešu
kolēģija.
2.2. Sporta spēļu galvenais tiesnesis – Andris Ķibermanis
2.3. Sekretāre –Ija Rozīte
3. Laiks un vieta
3.1. Burtnieku novada vasaras sporta spēles notiks 2019.gada 29.jūnijā, Burtnieku novadā,
Rencēnu pagastā, Rencēnu pamatskolā, Rencēnu pamatskolas sporta laukumā.
3.2. Sacensību atklāšana plkst.: 10.00.
4. Sacensību disciplīnas:
4.1. Volejbols vīrieši
4.2. Volejbols sievietes
4.3. Minifutbols
4.4. Tautas bumba
4.5. Strītbols
4.6. Skriešanas kross
4.7. Jautrības stafete
4.8. "Indiāņu biatlons"
4.9. Trīscīņa 60 m sprints, lodes grūšana, tāllēkšana
4.10. Kapteiņu cīņas
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Citas aktivitātes ģimenēm un bērniem (netiek ieskaitītas kopvērtējumā):
Detalizēts uzdevumu apraksts tiks iedots līdz sacensību sākumam. (Bumbiņas mešana tālumā,
basketbola soda metieni, zābaku mešana tālumā, rāpošanas sacensības mazuļiem, Burtnieku
novada sportistu atpazīšana, šautriņas).
5. Sacensību dalībnieki
5.1. Sacensībās piedalās Burtnieku novada pagastu komandas un individuālie sportisti.
5.2. Komandā atļauts startēt Burtnieku novadā deklarētajiem un strādājošajiem iedzīvotājiem
un iedzīvotājiem, kuriem nekustamie īpašumi reģistrēti Burtnieku novadā un Burtnieku
novadā reģistrēto biedrību, kuru pamatdarbības joma ir sports, biedriem.
5.3. Pagasta pārvaldes vadītājs un komandu pārstāvis pieteikumā ar savu parakstu apliecina
5.2.punktā minētās prasības.
5.4. No pagasta katrā sporta veidā atļauts pieteikt pa vienai komandai.
5.5. Komandu pārstāv pagasta pārvaldes vadītājs vai viņa nozīmēta persona.
5.6. Dalībnieks var piedalīties vairākos sporta veidos ar noteikumu, ja tas netraucē sacensību
norisi.
5.7. Par veselības stāvokli atbild pats dalībnieks, apliecinot to ar savu parakstu komandas
pieteikumā.
5.8. Sacensību dalībnieks sporta spēļu laikā var pārstāvēt tikai vienu pagasta pārvaldi.
5.9. Par 5.2., 5.7., 5.8. punktu prasību neievērošanu, sportists, komanda attiecīgajā sporta veidā
tiek diskvalificēta, lēmumu pieņem tiesnešu kolēģija.
6. Sporta spēļu kopvērtējums
6.1. Sporta spēlēs startējošās komandas saņem punktus visos 10 sporta veidos. Par dalību katrā no
disciplīnām komanda saņem punktus:
6.1.1. - 1.vieta - 10 punkti,
6.1.2. - 2.vieta - 8 punkti,
6.1.3. - 3.vieta - 7 punkti,
6.1.4. - 4.vieta - 6 punkti,
6.1.5. - 5.vieta - 5 punkti,
6.1.6. - 6.vieta – 4 punkti
6.2. Komandu kopvērtējumā vērtē labākos 10 sporta veidu disciplīnās iegūtos punktus.
6.3. Uzvar komanda, kura 9 sporta veidu kopvērtējumā ir vislielākā punktu summa no 10 sporta
veidiem. Vienādu punktu skaita gadījumā augstākā vieta tiek piešķirta komandai, kurai ir izcīnītas
vairākas augstākās vietas. Pie vienāda augstāko punktu skaita izšķirošais vērtējums tiek ņemts vērā
minifutbolā.
7. Apbalvošana (apmēram ap plkst. 18.00)
Katrā sporta veidā pirmās trīs uzvarētāju komandas saņem kausus. Sporta veidos dalībnieki,
individuālajā vērtējumā, pirmo trīs vietu ieguvēji saņem medaļas. Kopvērtējumā apbalvojumus
iegūst visu sešu pagastu komandas.
8. Komandu pieteikšanās
Komandu pieteikšanās pa disciplīnām līdz 2019.gada 21. jūnijam, Burtnieku novada pašvaldībā,
Vanagu ielā 4 vai uz e-pastu: dace.krivena-valdmane@burtniekunovads.lv. Vārdisko pieteikumu
precizēšana sacensību dienā 29.06.2019. Burtnieku novadā, Rencēnu pagastā, Rencēnu
pamatskolā.
9. Publicitāte
Sporta spēļu laikā dalībnieki var tikt fotografēti. Fotogrāfijas un dalībnieku personas dati (vārds,
uzvārds) var tikt izmantoti organizatora publicitātes materiālos.
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Sporta spēļu disciplīnas un noteikumi:
1. Volejbols sievietes un vīrieši (plkst. 10.30)
2. Minifutbols (plkst. 10.30)
3. Tautas bumba (plkst. 10.30)
4. Strītbols (plkst. 11.00)
5. Skriešanas kross (plkst. 12.00)
6. Jautrības stafete (plkst. 15.30)
7. “Indiāņu biatlons” (plkst. 14.00)
8. Kapteiņu cīņas (plkst. 11.00)
9. Trīscīņa (plkst. 11.00 – 14.00)
1. VOLEJBOLS vīrieši
Komandas sastāvā 6 dalībnieki + 1 rezervists. Laukumā 6 vīrieši. Spēlē līdz diviem uzvarētiem
setiem. Sets jāspēlē līdz 25 punktiem. Par katru kļūdu pretinieku komanda saņem punktu. Uzvarai
setā nepieciešams iegūt 2 punktu pārsvaru. Sacensību sistēma tiek noteikta atkarībā no pieteikto
komandu skaita. Spēles notiek 1 laukumā. Spēle notiek pēc FIVB oficiālajiem volejbola
noteikumiem.
2. VOLEJBOLS sievietes
Komandas sastāvā 6 dalībnieki + 1 rezervists. Laukumā 6 sievietes. Spēlē līdz diviem uzvarētiem
setiem. Sets jāspēlē līdz 25 punktiem. Par katru kļūdu pretinieku komanda saņem punktu. Uzvarai
setā nepieciešams iegūt 2 punktu pārsvaru. Sacensību sistēma tiek noteikta atkarībā no pieteikto
komandu skaita. Spēles notiek 1 laukumā. Spēle notiek pēc FIVB oficiālajiem volejbola
noteikumiem.
3. MINIFUTBOLS
Komandas sastāvā 6 dalībnieki + 1 rezervists. Laukumā 5 vīrieši (4 laukuma spēlētāji un 1
vārtsargs). Aizmugures stāvoklis netiek fiksēts. Komandas spēlē 2 x 7 minūtes. Ja bumba šķērso
sānu līniju, tad pretinieku komanda bumbu ievada ar kāju. Ja bumba šķērso laukuma gala līniju no
aizsardzības komandas spēlētāja, tiek izpildīts stūra sitiens. Ja vārti tiek gūti no auta iemetiena, tad
tie netiek skaitīti. Neizšķirta gadījumā komandas izpilda pēcspēles sitienu sērijas, pa 3 sitieniem
katra. Spēles tiesāšanā par pamatu tiek ņemti minifutbola noteikumi. Atļauts spēlēt ar futbola
bučiem.
4. TAUTAS BUMBA
Komandas sastāvs: Laukumā atrodas 5 spēlētāji (sievietes) + 1 rezervists, tiem pretī, laukuma otrā
pusē, viņu kapteinis (sieviete). Spēlētāju pārvietošanās notiek tautas bumbas laukumā (7x15
metri), kuru ierobežo līnijas. Laukuma un bumbas priekšrocības tiek izlozētas. Nākamo setu uzsāk
iepriekšējā setā zaudējusī komanda. Setu uzsāk komandas kapteinis. Spēlētāju uzdevums ir "izsist"
pretējās komandas spēlētājus, savukārt viņiem jācenšas izvairīties no mestās bumbas vai arī to
pārtvert. Trāpījuma gadījumā spēlētājs pamet laukumu. Mest bumbu pāri laukumam, nemēģinot
izsist, drīkst ne vairāk kā 2 (divas) reizes pēc kārtas.
Spēlētāja skaitās “izsista” ja:
• noķertā bumba izslīd no rokām,
• pretinieku komandas mestā bumba atsitās pret spēlētājas ķermeņa jebkuru daļu un bumba
nokrīt zemē.
Bumbu var pārtvert:
• noķerot pretinieku komandas raidītu bumbu,
• noķerot no zemes atlekušu bumbu,
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•
•

ja bumba ir pārmesta laukuma malām, tad tā pienākas komandai, kura kapteiņa pusē bumba
atrodas,
ja bumba pieskaras komandas biedram, to drīkst tvert, neļaujot bumbai nokrist uz zemes tiek saglabāta "dzīvība".

Kapteinis drīkst mest bumbu tikai no laukuma gala līnijas, neiekāpjot pretinieku komandas
laukumā. Ja jebkurš spēlētājs metiena brīdī pārkāpj laukuma līniju, trāpījums netiek ieskaitīts un
bumba tiek atdota pretinieku komandai. Sets beidzas pēc 5 minūtēm. Sākot jaunu setu spēlētāji
mainās laukumiem. Komandas kapteiņu nomaiņa var notikt beidzoties spēlei.
Vērtēšana: Spēles gaitā tiesnesis atzīmē katru ieskaitīto trāpījumu katrai komandai atsevišķi.
Setam beidzoties saskaita “izsisto” spēlētāju skaitu abās komandās, komandā kurā ir mazāk
“izsisto” spēlētāju uzskatāma par seta uzvarētāju. Par uzvaru saņem 2 (divus) punktus, par
zaudējumu 0 (nulle) punktu.
5. STRĪTBOLS
5.1.Spēle sākas no laukuma vidus līnijas.
5.2.Spēle noris 8 minūtes vai līdz 21 punktam. Neizšķirta gadījumā uzvar komanda, kas
sākotnēji bijusi aizsardzībā (nav sākusi spēli). To, kurš sāks spēli izlozē tiesnesis vai paši
spēlētāji pirms spēles sākuma (ja tiesnesis nav).
5.3.Iemetot bumbu grozā, komanda iegūst 1 punktu. Iemetot bumbu grozā no trīs punktu līnijas
(6,25 m no groza), komanda iegūst 2 punktus.
5.4.Pēc iemesta groza bumba pāriet otrai komandai.
5.5.Pēc pēdējā soda metiena (var tikt piešķirts 1 vai 2 soda metieni) notiek cīņa par bumbu.
Uzbrūkošā komanda drīkst atlecošo bumbu mest grozā, bet komandai, kas atrodas
aizsardzībā, tā vispirms jāizspēlē ārpus soda laukuma.
5.6.Pēc noteikumu pārkāpuma bumba spēlē tiek ievadīta no gala līnijas vai sāna līnijas.
5.7.Strīdus bumba visos spēles gadījumos tiek atdota komandai, kura atrodas aizsardzībā.
5.8.Strītbolā nav 3 sekunžu zonas.
Spēlē piedalās 6 dalībnieki (no katras komandas pa 3). Rezervē katra komanda var pieteikt vienu
papildus spēlētāju (rezervistu).
Visus pārkāpumus sākotnēji vērtē paši spēlētāji (uzbrucēji). Ja pārkāpums ir nepareizi novērtēts
iejaucas tiesnesis un piešķir komandai, kas atrodas aizsardzībā 2 soda metienus. Tiesnesim
vienmēr pieder galavārds.
Ar nolūku izdarīts pārkāpums tiek sodīts ar 2 soda metieniem. Ja spēlētājs izpelnās personīgo
piezīmi, pretinieki var izpildīt vienu soda metienu.
Spēlētāju maiņa noris spēles gaitā.
6. SKRIEŠANAS KROSS
Individuālās sacensības ar komandas vērtējumu. Distanču garums apmēram 1km-3 km gan
sievietēm, gan vīriešiem dažādās vecuma grupās:
VĪRIEŠI
SIEVIETES
15 - 20g. – 1 grupa
15 - 20g. – 1 grupa
21 - 30g. – 2 grupa
21 - 30g. – 2 grupa
31 – 40g. – 3 grupa
31 – 40g. – 3 grupa
41 – 50g. – 4 grupa
41 – 50g. – 4 grupa
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51 – 60g. – 5 grupa
51 un vecākas – 5 grupa
61 un vecāki – 6 grupa
Komandu vērtējumā summē 5 augstākās vietas, ko izcīnījuši attiecīgās komandas dalībnieki
jebkurā no vecuma grupām. Katra komanda sacensībām drīkst pieteikt neierobežotu skaitu
dalībnieku jebkurā no vecuma grupām. Sievietes un vīrieši 6. grupa skrien 1 km, pārējās grupas
vīrieši skrien 3 km.
7. JAUTRĪBAS STAFETE
Komandas sastāvs: 2 vīrieši un 2 sievietes. Detalizēts uzdevumu apraksts komandām tiks iedots
līdz sacensību sākumam.
8. “INDIĀŅU BIATLONS”
Komandas sastāvs: 2 vīrieši un 2 sievietes; dalībnieki secīgi veic 80m-100m skrējienu pa norādīto
distanci un izpilda loka šaušanu mērķī. Trīs sekmīgu šāvienu izpildīšanai var izmantot piecas
bultas. Par katru neprecīzu šāvienu dalībniekam jāveic soda aplis.
9. TRĪSCĪŅA
No katras komandas var startēt neierobežots dalībnieku skaits. Kopvērtējumā tiek summēts visu
trīs disciplīnu kopējais rezultāts.(1 vieta 1 punkts, 2 vieta 2 punkti u.t.t.) Individuālās sacensības
ar komandas vērtējumu. Katrs dalībnieks veic visas trīs disciplīnas un vērtēšana notiek dažādās
vecuma grupās. Ja dalībnieks vienā no disciplīnām nepiedalās, viņš ieskaiti kopvērtējumā
nesaņem:
VĪRIEŠI
SIEVIETES
15 - 20g. – 1 grupa
15 - 20g. – 1 grupa
21 - 30g. – 2 grupa
21 - 30g. – 2 grupa
31 – 40g. – 3 grupa
31 – 40g. – 3 grupa
41 – 50g. – 4 grupa
41 – 50g. – 4 grupa
51 – 60g. – 5 grupa
51 un vecākas – 5 grupa
61 un vecāki – 6 grupa
Komandu vērtējumā summē 5 augstākās vietas, ko izcīnījuši attiecīgās komandas dalībnieki
jebkurā no vecuma grupām.
10. KAPTEIŅU CĪŅAS
Komandas sastāvs: 1 dalībnieku sastāvā no katras pagasta pārvaldes.
Piedalās tikai administrācijas vai attiecīgās pārvaldes darbinieks. Sacensību laikā personām nav
atļauts mainīties. Sacensību dalībnieki ar uzdevumu tiks iepazīstināti sacensību dienā.
AKTIVITĀTES ĢIMENĒM UN BĒRNIEM (netiek ieskaitītas kopvērtējumā):
Detalizēts uzdevumu apraksts dalībniekiem tiks iedots līdz sacensību sākumam.
Sacensību organizatoriem ir tiesības veikt korekcijas noteikumos, par to informējot komandas
kapteini pirms sacensībām.

Domes priekšsēdētājs

Edvīns Straume
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Veidlapa
komandu pieteikšanai
Komandas nosaukums un sauklis ________________________________________________
Pārstāvētais pagasts ___________________________________________________________
Nr. Vārds, uzvārds
p.k

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vecums

Paraksts par savu
Veselību,
drošības/kārtības
noteikumu
ievērošanu
un
piekrišanu
fotogrāfiju
un
personas
datu
izmantošanai

