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Burtnieku novada Valmieras pagastā
APSTIPRINĀTS
ar Burtnieku novada pašvaldības domes
20.12.2017. sēdes lēmumu Nr.297
(protokols Nr.20 (10), 6.punkts)

Nolikums Nr.21/2017

BURTNIEKU NOVADA ZIEMAS SPORTA SPĒLES 2018
1.
Mērķis un uzdevums
1.1. Popularizēt sportu Burtnieku novadā, organizēt sporta aktivitātes iedzīvotāju veselības
nostiprināšanai.
1.2. Noskaidrot Burtnieku novada labākās komandas ziemas sporta disciplīnās, ģimeņu un
bērnu disciplīnās.
2.
Laiks un vieta
2.1. Burtnieku novada atklātās ziemas sporta spēles notiks 2018. gada 24. februārī, Burtnieku
novada Ēveles pamatskolā (Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Ēveles klubs", LV-4712)
un tās apkārtnē.
2.2. Sacensību atklāšana plkst. 10.00
3.
Sacensību vadība
3.1. Sporta spēles organizē un vada Burtnieku novada pašvaldības Burtnieku novada kultūras
un sporta koordinators un Ēveles pagasta pārvalde.
3.2. Sacensību tiešo vadību veic apstiprināta tiesnešu kolēģija:
3.2.1. Sporta spēļu galvenais tiesnesis – Igors Korņējevs
3.2.2. Galvenā sekretāre – Burtnieku novada kultūras un sporta koordinators.
4.
Sacensību dalībnieki
4.1. Sacensībās piedalās Burtnieku novada pagastu komandas.
4.2. Komandā atļauts startēt:
4.2.1. Burtnieku novadā deklarētajiem iedzīvotājiem;
4.2.2. Iedzīvotājiem, kuriem nekustamie īpašumi reģistrēti Burtnieku novadā;
4.2.3. Burtnieku novadā strādājošām personām;
4.2.4. Burtnieku novadā reģistrēto biedrību biedri.
4.3. Pagasta pārvaldes vadītājs un komandu pārstāvis pieteikumā ar savu parakstu apliecina
4.2.punktā minētās prasības.
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4.4. No pagasta katrā sporta disciplīnā atļauts pieteikt vienu komandu.
4.5. Komandu pārstāv pagasta pārvaldes vadītājs vai persona, kas viņu aizstāj.
4.6. No pagasta komandas dalībnieks var piedalīties vairākās sporta disciplīnās, ja tas
netraucē sacensību norisi.
4.7. Par savu veselības stāvokli atbild pats dalībnieks, apliecinot to ar parakstu komandas
pieteikumā.
4.8. Par bērnu veselības stāvokli atbild likumiskie pārstāvji, apliecinot to ar savu parakstu
komandas pieteikumā.
4.9. Dalībnieks sporta spēļu laikā var pārstāvēt tikai vienu pagasta pārvaldi.
4.10. Komandai jāsagatavo: komandas nosaukums, iekļaujot pagasta nosaukumu, komandas
moto un vienojošs elements izskatā.
5.
Sporta disciplīnas:
5.1. Dambrete;
5.2. Šahs;
5.3. Galda spēle (zole);
5.4. Novuss;
5.5. Florbols (3x3);
5.6. Svara stieņa spiešana guļus (vīriešiem);
5.7. Lekšana ar lecamauklu (sievietēm);
5.8. Distanču slēpošana (atkarībā no laika apstākļiem) vai Izturības skrējiens (ar šķēršļiem pa
meža apvidu apmēram 3km garumā);
5.9. Šaušana;
5.10. Komandu kapteiņu cīņa.
6.

Disciplīnas ģimenēm un bērniem

Disciplīnu apraksts šī nolikuma pielikumā.
7.
Sporta spēļu kopvērtējums
7.1. Sporta spēlēs startējošās komandas saņem punktus visās 10 sporta disciplīnās. Par dalību
katrā no sporta disciplīnām komanda saņem punktus:
7.1.1. 1.vieta - 10 punkti,
7.1.2. 2.vieta - 8 punkti,
7.1.3. 3.vieta - 7 punkti,
7.1.4. 4.vieta - 6 punkti,
7.1.5. 5.vieta - 5 punkti,
7.1.6. 6.vieta – 4 punkti utt.
7.2. Komandu kopvērtējumā vērtē labākos deviņās sporta disciplīnās iegūtos punktus.
7.3. Uzvar komanda, kura 9 sporta disciplīnu kopvērtējumā ir vislielākā punktu summa no 10
sporta disciplīnām. Vienādu punktu skaita gadījumā augstākā vieta komandai, kurai augstāks
vērtējums administrācijas kapteiņu cīņā.
8.
Apbalvošana (plkst. 16.00, Ēveles pagasta kultūras centrā)
Kopvērtējumā komandas tiek apbalvotas ar godalgām. Ģimeņu un bērnu disciplīnās pirmo trīs
vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām
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9.
Komandu pieteikšanās
Komandu pieteikumi (pielikums Nr.2) jāiesniedz līdz 19.02.2018. – Burtnieku novada kultūras
un sporta koordinatoram, Ēveles pagasta pārvaldē vai sūtot uz e-pastu:
elina.krukle@burtniekunovads.lv. Komandu vārdiskie pieteikumi jāiesniedz sacensību dienā
sekretariātā līdz plkst. 9.30.

Domes priekšsēdētājs

G. Štrombergs
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Pielikums Nr. 1
Burtnieku novada pašvaldības 20.12.2017. nolikumam Nr. 21/2017
“BURTNIEKU NOVADA ZIEMAS SPORTA SPĒLES 2018”
1
“BURTNIEKU NOVADA ZIEMAS SPORTA SPĒLES 2018”
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 8 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.
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. SVARA STIEŅA SPIEŠANA GUĻUS (vīriešiem)
Komandas sastāvs – neierobežots dalībnieku skaits.
Komandu ieskaitē vērtē 2 labāko dalībnieku rezultātus. Katram dalībniekam trīs piegājieni.
7. LEKŠANA AR LECAMAUKLU (sievietēm)
Komandas sastāvs – neierobežots dalībnieku skaits.
Katrai dalībniecei jālec ar lecamauklu 1min. Tiesnesis skaita un reģistrē izlektās reizes noteiktajā
laika posmā.
8. DISTANČU SLĒPOŠANA (atkarībā no laika apstākļiem) vai IZTURĪBAS SKRĒJIENS:
Individuālās sacensības ar komandas vērtējumu. Distanču garumi 1,5 km un 3 km atkarībā no
vecuma grupas:
Vīrieši
Distance: 3 km
15 - 20g. – 1 grupa
21 - 30g. – 2 grupa
31 – 40g. – 3 grupa
41 – 50g. – 4 grupa
Distance: 1,5 km
50 un vecāki – 5 grupa
Sievietes
Distance: 1,5 km
15 - 20g. – 1 grupa
21 - 30g. – 2 grupa
31 – 40g. – 3 grupa
41 – 50g. – 4 grupa
50 un vecākas – 5 grupa
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.
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9. ŠAUŠANA
Komandas sastāvs un vērtējums – 2 vīrieši un 1 sieviete.
Katrs dalībnieks izpilda 10 šāvienus stāvus no rokas (bez atbalsta) 130 mm mērķī no 10 m
distances.
10. ADMINISTRĀCIJAS KAPTEIŅU CĪŅA
Komandas sastāvs: 2 dalībnieku sastāvā no katras pagasta pārvaldes.
Piedalās tikai administrācijas un/vai attiecīgās pārvaldes darbinieki.
Sacensību laikā komandu sastāvu mainīt nav atļauts.
Sacensību dalībnieki ar uzdevumiem tiks iepazīstināti sacensību dienā.
11. DISCIPLĪNAS ĢIMENĒM UN BĒRNIEM
Sacensību dalībniekiem brīvajā laikā tiek organizētas atrakcijas un konkursi.
11.1. Fotoorientēšanās
11.2. Cietokšņa jaukšana
11.3. “Ripa vārtos”, hokeja soda metieni
11.4. Sporta viktorīna
11.5. Sporta alfabēts
Dalībnieki ar noteikumiem tiks iepazīstināti pasākuma norises dienā.

Domes priekšsēdētājs

G. Štrombergs
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Pielikums Nr. 2
Burtnieku novada pašvaldības 20.12.2017. nolikumam Nr. 21/2017
“BURTNIEKU NOVADA ZIEMAS SPORTA SPĒLES 2018”

_______________________________________________
(pagasta pārvalde/komandas nosaukums)

PIETEIKUMS
Burtnieku novada ziemas sporta spēlēm 2018
__________________________
(sporta disciplīna)
2018.gada ___.____________
N.p.k
.

Dalībnieka
vārds, uzvārds

Dzimšanas gads

Paraksts
par veselības
stāvokli

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

Pagasta pārvaldes vadītājs :

(vārds, uzvārds)

