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APSTIPRINU:                      A.Kimbors

Kuldīgas novada Sporta skolas direktors
2016.gada 6.jūnijā

N O L I K U M S
KULDĪGAS NOVADA ATKLĀTAJĀM

8. 
SPORTA SPĒLĒM

1. Mērķis un uzdevums.
1.1. Popularizēt sporta sacensības Kuldīgas novadā, iesaistīt iedzīvotājus aktīvā darbībā savas 

veselības nostiprināšanā, visu iedzīvotāju grupu iesaistīšana kustības ‘’SPORTS 
VISIEM’’ ietvaros organizētajās sporta aktivitātēs.

1.2. Sporta spēļu laikā noskaidrot labākos individuālos sportistus un komandas.
1.3. Veidot kopīgas sportiskas aktivitātes ar apkārtējiem novadiem.
2. Sacensību vadība.
2.1. Sporta spēles organizē un vada Kuldīgas novada Sporta skola sadarbībā ar  Turlavas 

pagasta  pārvaldi.
Sacensību tiešo vadību veic apstiprināta tiesnešu kolēģija.

2.2. Sporta spēļu galvenais tiesnesis – Agris Kimbors tel. 63321944; mob.29471416
Galvenā sekretāre – Saila Jansone tel. 63321943; mob.26579494.

3. Laiks un vieta.
3.1. Kuldīgas novada atklātās 8.sporta spēles notiek 2016.gada 6.augustā, Kuldīgas novada 

Turlavas pamatskolas sporta bāzē.
3.2. Atklāšana pl. 10.00 stadionā. Sacensību sākums 10.30
4. Sacensību dalībnieki.
4.1. Sacensībās piedalās Kuldīgas,  Kuldīgas novada pagastu, Skrundas novada pagastu, 

Alsungas novada komandas.
4.2. Komandā atļauts startēt attiecīgajā pilsētā, pagastā pastāvīgi dzīvojošiem vai pamatdarbā 

strādājošiem iedzīvotājiem. Kā arī augstskolu studentiem, kuru vecāku dzīves vieta ir 
attiecīgajā pašvaldībā, ne jaunākiem par 16 gadiem.

4.3. Pašvaldības vai pagasta pārvaldes vadītājs un komandas pārstāvis pieteikumā ar savu 
parakstu apliecina 4.2. punktā minētās prasības.

4.4. No katras pašvaldības atsevišķā sporta veidā atļauts pieteikt pa vienai komandai.
4.5. Komandu pārstāv pašvaldības, pagasta pārvaldes nozīmēta persona.
4.6. Dalībnieks var piedalīties vairākos sporta veidos ar noteikumu, ja tas netraucē sacensību 

norisi.
4.7. Par veselības stāvokli atbild pats dalībnieks, apliecinot to ar savu parakstu komandas 

pieteikumā.
4.8. Sacensību dalībnieks sporta spēļu laikā var pārstāvēt tikai vienu pašvaldības, pārvaldes 

komandu.
4.9. Par punktu 4.2., 4.5., 4.7., 4.8. prasību neievērošanu, sportists, komanda attiecīgajā sporta 

veidā tiek diskvalificēta, lēmumu pieņem tiesnešu kolēģija.

Iesniedzot tiesnešu kolēģijā strīdīgā jautājumā pieprasījumu tam ir jāpievieno EUR 30,- , 
kas tiek atgriezti, ja jautājums tiek izlemts par labu iesniedzēju pusei.
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5. Sacensību programma:
5.1. Sacensības notiek sekojošos sporta veidos:
5.1.1. volejbols (vīrieši 4:4 ), 
5.1.2. volejbols (sievietes 4:4 smilšu laukumā), 
5.1.3. strītbols (vīrieši 3:3),
5.1.4. strītbols (sievietes 3:3), 
5.1.5. vieglatlētika, 
5.1.6.  futbols (5:5)
5.1.7. tūrisms, 
5.1.8. lielā stafete,
5.1.9. smaguma vilkšana;
6. Vērtēšana un uzvarētāja noteikšana.
6.1. Sacensības notiek 9 sporta veidos.
6.2. Atbilstoši attiecīgā sporta veida noteikumiem, vērtēšana notiek:

 komandām pa sporta veidiem;
 individuāli.

6.3. Vieglatlētikā komandu vietas tiks noteiktas pielietojot sekojošu punktu tabulu: 1.vieta – 
30 punkti, 2.v. – 27p.; 3.v. – 24p.; 4.v. – 22p.; 5.v. – 21p.; 6.v. – 20p.;……; 25.v. – 1p.

7.Apbalvošana.
7.1. 1.-3.vietu ieguvējas komandas apbalvo ar kausiem un attiecīgās pakāpes diplomiem.
7.2. 1.– 3.vietu  ieguvējus komandu dalībniekus  komandu sporta veidos  apbalvo ar medaļām 

un diplomiem.
7.3. 1.-3. vietu ieguvējus individuālos sporta veidos apbalvo ar diplomiem un medaļām.
8. Dalībnieku uzņemšana.
8.1. Kuldīgas novada Sporta skola sadarbībā ar Turlavas pagasta pārvaldi nodrošina sacensību 

vietas.
8.2. Dalības maksa komandai 30,- EUR, individuālajiem sportistiem 3,- EUR, ko ieskaita 

Kuldīgas novada Sporta skolas kontā.
8.3. Izdevumus, kas saistīti ar komandas dalībnieku transportēšanu, ēdināšanu sedz 

komandējošā organizācija.
8.4. Dalībnieku ēdināšanu līdz 25.jūlijam pieteikt  SIA ‘’Saules ieleja 3’’ Larisai Ostrovskai 

pa tālruni 28457738.
9. Pieteikumi.
9.1. Iepriekšējie vārdiskie pieteikumi pa sporta veidiem - rakstiskā veidā jāiesniedz 

Kuldīgas novada Sporta skolā, Dzirnavu iela 13 vai e-pastā jansonesaila@inbox.lv , līdz 
2016.gada 5.augustam (ieskaitot).

9.2. Izloze notiks 2016.gada 6.augustā  pl. 9.00  Turlavas stadionā tiesnešu teltī. 
Komandu pārstāvjiem ierašanās uz izlozi obligāta.

Pielikumā:
1. atsevišķo sporta veidu nolikumi;
2. pieteikumu formas.

mailto:jansonesaila@inbox.lv
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PIELIKUMS

 SPORTA VEIDU NOLIKUMI

1. VOLEJBOLS (vīrieši - 4:4 )
Komandas sastāvs – 6 dalībnieki.
Sacensību sistēma un nolikums tiks izstrādāta atkarībā no pieteikto komandu skaita.

2. VOLEJBOLS (sievietes – 4:4 smilšu laukumā)
Komandas sastāvs – 6 dalībnieces.
Sacensību sistēma un nolikums tiks izstrādāta atkarībā no pieteikto komandu skaita.

3. STRĪTBOLS (vīrieši – 3:3)
Komandas sastāvs – 6 dalībnieki.
Sacensību sistēma un nolikums tiks izstrādāta atkarībā no pieteikto komandu skaita.

4. STRĪTBOLS (sievietes – 3:3)
Komandas sastāvs – 6 dalībnieces.
Sacensību sistēma un nolikums tiks izstrādāta atkarībā no pieteikto komandu skaita.

5. VIEGLATLĒTIKA
Komandas sastāvs – neierobežots dalībnieku skaits. 
Dalībnieku izcīnītās vietas  veido komandas ieskaiti. Komandu viens dalībnieks var startēt 3 
disciplīnās un stafetē. Komandu vērtējumā komandai vērtē 25 labākās ieskaites. Vienāda 
punktu skaita gadījumā augstāka vieta komandai, kurai augstākas individuālās vietas.
Sacensību programma v/a:

 sievietes - 60  m, 210 m (viens aplis), tāllēkšana,  lodes grūšana, 1000 m kross;
 sievietes 30+ - 60  m, 210 m (viens aplis), tāllēkšana,  lodes grūšana, 1000 m kross;
 vīrieši - 60  m, 210 m (viens aplis), tāllēkšana,  lodes grūšana, 2000 m kross;
 vīrieši 35+ - 60  m, 210 m (viens aplis), tāllēkšana,  lodes grūšana, 2000 m kross;
 stafete – 4 x 210 m – 4 apļu skrējiens (2 sievietes un 2 vīrieši)
6. TŪRISMS

Komandas sastāvs – 5 dalībnieki, obligāti viena sieviete.
Sacensības notiks stafetes veidā ar tūrisma elementiem ar laika kontroli un soda punktiem.

7. LIELĀ STAFETE
Komandas sastāvs - 8 dalībnieki – 4 sievietes, 4 vīrieši.

9. FUTBOLS (vīrieši – 5:5)
Komandas sastāvs – 8 dalībnieki.
Sacensību sistēma un nolikums tiks izstrādāta atkarībā no pieteikto komandu skaita.

 10. SMAGUMA VILKŠANA.
Komandas sastāvs – 6 dalībnieki.
Komanda velk smago tehniku uz laiku.
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Vārdiskā pieteikuma forma.

_______________________________________________
(pašvaldība)

P I E T E I K U M S

KULDĪGAS NOVADA ATKLĀTAJĀM
8.SPORTA SPĒLĒM

________________________
(sporta veids)

Turlavā, 2016.gada 6.augustā

N.p.k. Dalībnieka 
vārds, uzvārds Dzimšanas gads Paraksts 

par veselības stāvokli
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Pašvaldības/pagasta pārvaldes vadītājs : /vārds, uzvārds/
z.v.

Komandas pārstāvis: /vārds, uzvārds/

Piezīmes. Katram sporta veidam jāaizpilda atsevišķa vārdiskā pieteikuma forma. 
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Vārdiskā pieteikuma forma.

_______________________________________________
(pašvaldība)

P I E T E I K U M S

KULDĪGAS NOVADA ATKLĀTAJĀM
8. SPORTA SPĒLĒM VIEGLATLĒTIKĀ

Turlavā, 2016.gada 6..augustā

DisciplīnaN.p.k. Dalībnieka 
vārds, uzvārds

Dzimšanas 
gads 1. 2. 3.

Paraksts 
par veselības stāvokli

1.

2.

3.

u.t.t.

Pašvaldības/pagasta pārvaldes vadītājs : /vārds, uzvārds/
z.v.

Komandas pārstāvis: /vārds, uzvārds/


