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Burtnieku novada Valmieras pagastā
APSTIPRINĀTS
ar Burtnieku novada pašvaldības domes
23.01.2019. lēmumu Nr.30
(protokols Nr.1, 31.punkts)
Nolikums Nr.3/2019

BURTNIEKU NOVADA ZIEMAS SPORTA SPĒLES 2019
1.

Mērķis un uzdevums
1.1. Popularizēt sportu un aktīvu dzīvesveidu Burtnieku novadā.
1.2. Veicināt dažāda vecuma Burtnieku novada iedzīvotāju fizisko aktivitāti, piedāvājot
sporta disciplīnas ar rezultātu fiksēšanu un uzskaiti, gan sportiskas aktivitātes.

2.

Laiks un vieta
2.1. Burtnieku novada ziemas sporta spēles notiks 2019. gada 23. februārī, Burtnieku novada
Matīšu pamatskolā (Burtnieku novads, Matīšu pagasts, Matīši, Skolas iela 22, LV-4210)
un tās apkārtnē. Atsevišķu disciplīnu norises vieta var tikt mainīta pēc organizatoru
lēmuma.
2.2. Sacensību atklāšana plkst.10.00

3.

Sacensību vadība
3.1. Sporta spēles organizē Burtnieku novada pašvaldība.
3.2. Sacensību tiešo vadību veic apstiprināta tiesnešu kolēģija:
3.2.1. Sporta spēļu galvenais tiesnesis Māris Rullis.
3.2.2. Galvenā sekretāre – Anita Grīnšteine.

4.

Sporta disciplīnas (Disciplīnu apraksts Pielikums Nr.1)
4.1. Dambrete (komandu vērtējums);
4.2. Šahs (komandu vērtējums);
4.3. Galda spēle – zole (komandu vērtējums);
4.4. Novuss (komandu vērtējums);
4.5. Florbols (3x3) (komandu vērtējums);
4.6. Stafete (komandu vērtējums);
4.7. Slēpošana (ja ir atbilstoši laikapstākļi) vai skriešana (komandu vērtējums);
4.8. Svara stieņa spiešana guļus (individuālais vērtējums);
4.9. Individuālās sporta aktivitātes dažāda vecuma sporta spēļu dalībniekiem.
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5.

Sacensību dalībnieki
5.1. Sacensībās piedalās gan individuāli sportisti, gan komandas.
5.2. Komandu dalībniekiem un individuālajiem sportistiem jāatbilst kādam no šiem
kritērijiem:
5.2.1. Burtnieku novadā deklarēts iedzīvotājs;
5.2.2. Iedzīvotājs, kura nekustamie īpašumi reģistrēti Burtnieku novadā;
5.2.3. Burtnieku novadā strādājoša persona;
5.2.4. Burtnieku novadā reģistrētas biedrības biedrs.
5.3. No pagasta katrā sporta disciplīnā atļauts pieteikt vienu komandu.
5.4. Komandu pārstāv pagasta pārvaldes vadītājs vai persona, kas viņu aizstāj.
5.5. No pagasta komandas dalībnieks var piedalīties vairākās sporta disciplīnās, ja tas netraucē
sacensību norisi.
5.6. Pagasta pārvaldes vadītājs un komandu pārstāvis pieteikumā ar savu parakstu apliecina
5.2.punktā minētās prasības.
5.7. Katrs individuālais sacensību dalībnieks pirms sacensībām reģistrējas un ar parakstu
apliecina savu atbilstību augstāk minētajam 5.2. punktam.
5.8. Individuālie sacensību dalībnieki, kuri vēlas piedalīties svara stieņa spiešanā guļus, var
pieteikties iepriekš, sūtot pieteikumu (Pielikums Nr.2) uz e-pastu: dana.felkereberzina@burtniekunovads.lv līdz 15. februārim. Reģistrācija būs iespējama arī sacensību
dienā no plkst.9.00-9.45.
5.9. Individuālajiem sacensību dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties sporta aktivitātēs,
iepriekšēja reģistrācija nav jāveic. Sporta spēļu dienā šo sacensību dalībnieki var saņemt
dalībnieka kartes jebkurā laikā.
5.10. Pagastu pārvaldes vadītājs vai komandu pārstāvis veic komandu reģistrāciju līdz
15.februārim, lai varētu plānot spēļu grafikus. Komandai pieteikums jāsūta uz e-pastu
dana.felkere-berzina@burtniekunovads.lv (Pielikums Nr.3). Sacensību dienā komandas
pārstāvim no plkst.9:00-9:45 jāapliecina komandas ierašanās un dalība sacensībās. Jaunu
komandu reģistrācija sacensībās sporta spēļu norises dienā nenotiks.
5.11. Slēpošanas distanču dalībnieki piedalās ar savu sacensību inventāru.
5.12. Par savu veselības stāvokli atbild katrs dalībnieks pats, pie reģistrācijas to apliecinot ar
savu parakstu. Komandām dalībnieku veselības stāvokli apliecina komandas pārstāvis,
iesniedzot veidlapu ar apliecinājumu, kuru parakstījuši visi komandas dalībnieki
(Pielikums Nr.3)
5.13. Par bērnu (līdz 18.gadiem) veselības stāvokli, kuri vēlas piedalīties individuālajās sporta
aktivitātēs ar rezultātu fiksēšanu un uzskaiti vai piedalīties komandas sporta veidos, atbild
to likumiskie pārstāvji.
5.14. Individuālo sacensību dalībnieki, kuri piedalās sporta aktivitātēs, atbild par savu veselības
stāvokli paši, izvērtējot pirms dalības un sacensību laikā savas fiziskās spējas.
5.15. Ikvienam dalībniekam ir pienākums pārtraukt dalību sacensībās pie pirmajām pazīmēm
par veselības stāvokļa pasliktināšanos. Nepieciešamības gadījumā dalībnieks vēršas pie
tuvākā cilvēka, lai darītu to zināmu.
5.16. Sporta spēļu organizators neuzņemas atbildību par augstāk minēto punktu pārkāpumu.

6.

Sporta spēļu vērtējums
6.1. Komandas par dalību katrā no izvēlētajām sporta disciplīnām saņem punktus. Iegūtie
punkti spēļu laikā tiek summēti un tādējādi noteikti katras sporta disciplīnas uzvarētāji.
6.2. Sporta spēlēs startējošās komandas saņem punktus visās 7 sporta disciplīnās. Par dalību
katrā no sporta disciplīnām komanda saņem punktus:
6.2.1. 1.vieta - 10 punkti,
6.2.2. 2.vieta - 8 punkti,
6.2.3. 3.vieta - 7 punkti,
6.2.4. 4.vieta - 6 punkti,
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6.2.5. 5.vieta - 5 punkti,
6.2.6. 6.vieta – 4 punkti utt.
6.3. Komandu kopvērtējumā vērtē labākos 7 sporta disciplīnās iegūtos punktus.
6.4. Uzvar komanda, kura 7 sporta disciplīnu kopvērtējumā ir vislielākā punktu summa.
Vienādu punktu skaita gadījumā augstākā vieta komandai, kura uzvar komandu stafetē.
6.5. Individuālajās sacensībās tiek noteikti augstākie rezultāti katrā vecuma grupā.
6.6. Individuālo sacensību dalībnieki, kuri piedalās aktivitātēs bez rezultātu sasniegšanas,
saņem pēc katras disciplīnas atzīmi savā dalībnieka kartē.
7.

Apbalvošana (plkst. 16.00, Matīšu pamatskolas zālē)
7.1. Komandu sportā, ņemot vērtā kopvērtējuma rezultātus, apbalvo 1.-3.vietas ieguvējus ar
godalgām.
7.2. Individuālo sacensību dalībniekus apbalvo katrā vecuma grupā no 1.-3.vietai ar
godalgām.
7.3. Starp individuālo sacensību dalībniekiem, kuri piedalījušies sporta aktivitātēs, nosaka
piecus piemiņas balvu ieguvējus. Dalībnieks nodod atpakaļ savu dalībnieka karti,
aizpildot uz tās informāciju par sevi – vārds, uzvārds, pagasts vai ciemats, tālruņa numurs.

8.
Pieteikšanās
Individuālo sacensību dalībnieku pieteikumi (Pielikums Nr.2) un komandu pieteikumi
(Pielikums Nr.3) jāiesniedz līdz 15.02.2019. – Burtnieku novada kultūras un sporta koordinatorei,
sūtot uz e-pastu: dana.felkere-berzina@burtniekunovads.lv.
9.

Datu apstrāde
9.1. Spēļu laikā var tikt fotografēts un filmēts.
9.2. Fotogrāfijas un video materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.
9.3. Dalībnieka iesniegtie dati tiks izmantoti un apkopoti tikai sporta spēļu kvalitatīvai norises
nodrošināšanai.

Domes priekšsēdētājs

G. Štrombergs

4

Pielikums Nr.1
Burtnieku novada pašvaldības 2019.gada 23.janvāra nolikumam Nr.3/2019
“BURTNIEKU NOVADA ZIEMAS SPORTA SPĒLES 2019”

“BURTNIEKU NOVADA ZIEMAS SPORTA SPĒLES 2019”
1. DAMBRETE
Komandas sastāvs: 1 sieviete un 2 vīrieši
Sacensību sistēmu un apdomas laiku nosaka, vadoties no pieteikto sacensību dalībnieku skaita.
Komandu vērtējumā vērtē 2 labāko sacensību dalībnieku rezultātus.
Pie rezultāta 2: 0 vai 2:1 divu komandu sacensībā spēli pārtrauc.
Par uzvaru ar rezultātu 2 : 0 dalībnieks saņem 2 punktus, ar rezultātu 2 : 1 dalībnieks saņem punktu,
par zaudējumu 0 punktus.
Uzvar komanda ar lielāko izcīnīto punktu summu.
2. ŠAHS
Komandas sastāvs: 1 sieviete un 2 vīrieši
Sacensību sistēmu un apdomas laiku nosaka, vadoties no pieteikto sacensību dalībnieku skaita.
Komandu vērtējumā vērtē 2 labāko sacensību dalībnieku rezultātus.
Pie rezultāta 2 : 0 vai 2 : 1 divu komandu sacensībā spēli pārtrauc.
Par uzvaru ar rezultātu 2 : 0 sacensību dalībnieks saņem 2 punktus, ar rezultātu 2 : 1 sacensību
dalībnieks saņem 1 punktu, par zaudējumu 0 punktus.
Uzvar komanda ar lielāko izcīnīto punktu summu.
3. GALDA SPĒLE – ZOLE
Komandas sastāvs: 4 sacensību dalībnieki
Sacensības notiek pēc Šveices sistēmas.
Sacensībās nedrīkst piedalīties jaunāki sacensību dalībnieki par 18 gadiem.
Sacensības notiek 6 kārtās, vienas kārtas laiks 30 minūtes līdz 16 partijām. Pēdējā kārtā izspēlē
visas 16 partijas.
Spēlētāju skaits pie galdiņiem atkarīgs no pieteikto komandu skaita.
Kārtas uzvarētājs saņem 6 punktus, 2.v.-4, 3.v.-2, 4.v.-0p. Vienādu punktu gadījumā ir dalītā vieta
un dalītie punkti pa kārtu.
Pie galdiņiem pirmajā kārtā spēlētāji tiek sadalīti pēc izlozes, nākamajās pēc rezultātiem
iepriekšējo kārtu kopsummā.
Uzvar spēlētājs, kuram ir lielāka punktu summa.
Ja punkti vienādi, tiek ņemta vērā +/- punktu summa visās kārtās.
Komandu vērtējumā uzvar komanda ar lielāko punktu summu (tiek vērtēta visu 4 sacensību
dalībnieku punktu kopsumma).
4. NOVUSS
Komandas sastāvs: 1 sieviete un 2 vīrieši
Pie rezultāta 2: 0 vai 2:1 divu komandu sacensībā spēli pārtrauc.
Par uzvaru ar rezultātu 2 : 0 dalībnieks saņem 2 punktus, ar rezultātu 2 : 1 sacensību dalībnieks
saņem 1 punktu, par zaudējumu 0 punktus.
Uzvar komanda ar lielāko izcīnīto punktu summu.
Komandu vērtējumā vērtē 3 labāko sacensību dalībnieku rezultātus, tai skaitā viena sieviete.
Uzvar komanda ar lielāko izcīnīto punktu summu.
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5. FLORBOLS
Komandas sastāvs: 3 laukuma spēlētāji. Komandā ne vairāk kā 5 dalībnieki.
Komandas sastāvs: 3 laukuma spēlētāji. Komandā ne vairāk kā 5 dalībnieki.
Sacensību kārtība:
Sacensības notiek pēc IFF oficiālajiem noteikumiem ar spēles laika izmaiņām;
Spēles laiks 2 X 10 minūtes - netīrais laiks, pēdējās 2 spēles minūtes - tīrais laiks;
Vērtēšana:
Par uzvaru komanda iegūst 3 punktus, par zaudējumu 0 punktu, pie neizšķirta rezultāta tiek dots 5
min. spēles pagarinājuma laiks, komanda kas uzvar iegūst 2 punktus, bet zaudētāju komanda 1
punktu. Par neierašanos uz spēli 0 punktus;
Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, vietas attiecīgi nosaka:
pēc savstarpējo spēļu rezultāta, pēc iegūto un zaudēto vārtu starpības savstarpējās spēlēs.
6. STAFETE
Komandas sastāvs: 2 sievietes, 2 vīrieši
Sacensību stafete sastāv no dažāda veida šķēršļu pārvarēšanas. Vienlaikus startē trīs komandas.
Katra posmā 1.vietas ieguvējs saņem 3 punktus, 2.vietas ieguvējs 2 punktus, zaudētājs 1 punktu.
7. SLĒPOŠANA
Individuālās sacensības ar komandu vērtējumu. Slēpošana (ja ir atbilstoši laikapstākļi) vai
skriešana (ja nav piemēroti laikapstākļi slēpošanai). Noteiktie distanču garumi atbilstoši vecuma
grupai:
Vīrieši
Sievietes
8 – 12 g.
1 grupa
800 m
8 – 12 g.
1 grupa
800 m
12 – 18 g.
2 grupa
2 km
12 – 18 g.
2 grupa
2 km
18 – 35 g.
3 grupa
3km
18 – 35 g.
3 grupa
3km
35 – 50 g.
4 grupa
3 km
35 – 50 g.
4 grupa
3 km
50 un vecāki 5 grupa
1,5 km
50 un vecāki 5 grupa
1,5 km
Komandu vērtējumā summē 4 augstākās vietas, ko izcīnījuši attiecīgās komandas dalībnieki
jebkurā no vecuma grupām. Katra komanda sacensībām drīkst pieteikt neierobežotu skaitu
dalībnieku jebkurā no vecuma grupām. Ja komandām veidojas vienāds punktu skaits, izšķirošais
ir komandas jaunākā dalībnieka rezultāts.
8. SVARA STIEŅA SPIEŠANA GUĻUS (vīriešiem, tikai no 18 gadiem)
Individuālās sacensības. Katram dalībniekam ir doti trīs piegājieni, kuru laikā dalībnieks ceļ
maksimālo sevis noteikto svaru. Rezultāts tiek reģistrēts. Apbalvo 1.-3.vietas ieguvējus, kuri
pacēluši vislielāko svaru katrā grupā. Ja dalībnieki pacēluši vienādu svaru, par uzvarētāju tiek
noteikts vieglākais dalībnieks. Ja paceltais svars un dalībnieku svars ir vienāds, par uzvarētāju tiek
noteikts jaunākais (gadi, mēneši). Vecuma grupas:
18 – 25 g.
25 – 35 g.
35 – 45 g.
45 g. un vecāki
INDIVIDUĀLĀS SPORTA AKTIVITĀTES DAŽĀDA VECUMA SPORTA SPĒĻU
DALĪBNIEKIEM
9. RAGAVU TĀLSTUMŠANA
Individuāli. Pēc iespējās tālāk no starta līnijas jāaizgrūž ragavas. Dalībnieks saņem savā dalībnieka
kartē atzīmi tikai pēc disciplīnas/aktivitātes veikšanas.
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10. RAGAVU TĀLSTUMŠANA AR IESKRĒJIENU
Individuāli. 3 metru garš ieskrējiena celiņš, sasniedzot starta līniju, ragavas jāaizgrūž pēc iespējas
tālāk. Dalībnieks saņem savā dalībnieka kartē atzīmi tikai pēc disciplīnas/aktivitātes veikšanas.
11. RIPA VĀRTOS – hokeja soda sitieni
Individuāli. Katrs dalībnieks no 3 metru soda līnijas atzīmes raida ripu hokeja vārtos. Katram
dalībniekam iespējami trīs metieni. Dalībnieks saņem savā dalībnieka kartē atzīmi tikai pēc
disciplīnas/aktivitātes veikšanas.
12. ĀTRĀ SLIDOŠANA
Individuāli. Dalībnieks pēc iespējas ātrāk cenšas ar slidām plecos veikt stafetes posmu ar dažādiem
šķēršļiem. Dalībnieks saņem savā dalībnieka kartē atzīmi tikai pēc disciplīnas/aktivitātes
veikšanas.
13. MAZAIS BIATLONS
Individuāli. Dalībnieks skrien 20 metru garu distanci, kuras galā ir spainis ar piecām bumbiņām,
ar kurām jāmēģina trāpīt mērķī, kas novietots 4 metru attālumā. Bērni vecumā līdz sešiem gadiem
drīkst veikt pusi distances. Dalībnieks saņem savā dalībnieka kartē atzīmi tikai pēc
disciplīnas/aktivitātes veikšanas.
14. PAVELC BLUĶI
Individuāli. Katrs dalībnieks izvēlas vienu no pieciem dažāda lieluma bluķiem, kas iesiets virvē,
un pēc starta signāla cenšas to 15 sekunžu laikā aizvilkt pēc iespējas tuvāk finiša līnijai. Bērni
vecumā līdz sešiem gadiem drīkst vilkt tikai pašu mazāko bluķi, kas svara ziņā nepārsniedz 500
gramus. Dalībnieks saņem savā dalībnieka kartē atzīmi tikai pēc disciplīnas/aktivitātes veikšanas.

Domes priekšsēdētājs

Guntars Štrombergs
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Pielikums Nr.2
Burtnieku novada pašvaldības 2019.gada 23.janvāra nolikumam Nr.3/2019
“BURTNIEKU NOVADA ZIEMAS SPORTA SPĒLES 2019”

PIETEIKUMS
Burtnieku novada ziemas sporta spēlēm 2019
_____ Svara stieņa spiešana guļus _____
(sporta disciplīna)
2019.gada ___.____________
N.p.k
.

Dalībnieka
vārds, uzvārds

Dzimšanas gads

Paraksts
par veselības
stāvokli

1.
2.
3.
u.t.t.

Dalībnieks:

/vārds, uzvārds/
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Pielikums Nr.3
Burtnieku novada pašvaldības 2019.gada 23.janvāra nolikumam Nr.3/2019
“BURTNIEKU NOVADA ZIEMAS SPORTA SPĒLES 2019”

_______________________________________________
(komandas nosaukums)

PIETEIKUMS
Burtnieku novada ziemas sporta spēlēm 2019
__________________________
(sporta disciplīna)
2019.gada ___.____________
N.p.k
.

Dalībnieka
vārds, uzvārds

Dzimšanas gads

Paraksts
par veselības
stāvokli

1.
2.
3.
u.t.t.

Komandas pārstāvis:

/vārds, uzvārds/

