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Alojas novada sporta un atpūtas spēļu 2015 

 sporta veidu 

NOTEIKUMI 

 

*I  MAKŠĶERĒŠANA ( individuāli un komandā-5cilvēki, kurā 

vismaz 1 jaunietis līdz 16 gadu vecumam un 1 sieviete) 

 Sacensības notiek 2015.gada 29.augustā  no plkst. 7:30 līdz 10:30 Salacas upes 

posmā II no Staiceles papīrfabrikas augstsprieguma līnijas līdz parkam.        

Dalībnieku parāde 6:30 Staiceles estrādē. 

 DALĪBNIEKU PIETEIKŠANĀS UN REĢISTRĀCIJA: 

1. Reģistrējoties dalībnieki ar savu parakstu apliecina atbildību par 

personīgo drošību sacensību laikā. 

2. Komandas sacensībām pieteikt līdz 2015. gada 26. augustam. Individuāli 

startējošiem pieteikšanās sacensību dienā līdz 6:30.  

3. Makšķerniekiem jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte.        

Pēc reģistrācijas tiek izlozēti makšķerēšanas sektori upes labajā krastā no papīra 

fabrikas augstsprieguma līnijas līdz parkam. Sacensības notiek saskaņā ar 

„Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpnēs ”. Makšķerēšanas veids ir visu veidu 

pludiņmakšķeres. Lomā tiek skaitītas visu sugu zivis, kuru izmēri atbilst LR 

makšķerēšanas noteikumiem.  

 LOMU REĢISTRĒŠANA: 

Visiem sacensību dalībniekiem, neatstājot savu sektoru, pēc makšķerēšanas 

sacensību beigu signāla tiesnesim jāuzrāda dzīvas zivis. 

 

 REZULTĀTU VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA: 

    1. komandām - 3 labākās komandas pēc noķerto zivju kopsvara; 

    2. individuāli – 2.1.  -  3 labākie makšķernieki pēc noķerto zivju kopsvara; 

                             2.2.  -  1 labākais pēc noķertās lielākās zivs. 

 

 

 

*II  ŠAUŠANA PA “SKREJOŠO MEŽACŪKU” saskaņā ar SK-35 

noteikumiem   ( individuāli un komandā-3 cilvēki) 

   

Sacensības notiek 2015.gada 29.augustā  Staiceles M/K šautuvē „Pūcēs”  
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DALĪBNIEKU PIETEIKŠANĀS UN REĢISTRĀCIJA:  

1. 2015.gada 29. augustā no 9:00-09.30 

2. Reģistrējoties dalībnieki ar savu parakstu apliecina atbildību par 

personīgo drošību sacensību laikā. 

3. Komandas sacensībām pieteikt līdz 2015. gada 26. augustam. Individuāli 

startējošiem pieteikšanās sacensību dienā līdz plkst. 09.15  

4. Dalībniekiem aizliegts piedalīties vairākās komandās vienās 

sacensībās. 

5.  

Sacensībās piedalās ar Gludstobra medību ieročiem, drīkst izmantot ieročus ar 

tēmēšanas palīgierīcēm, kalibrs ne lielāks par12. Munīcija ir Lodes, izņemot apaļās 

un dzelzs(virpotās).  

Ar munīciju organizatori nenodrošina, bet to varēs iegādāties uz vietas šautuvē. 

Šāvienu skaits: 

 Pamatdisciplīnā – 10 šāvieni; 

 Finālā – 10 šāvieni. 

 

PASĀKUMA PROGRAMMA UN VINGRINĀJUMU IZPILDES NOSACĪJUMI 

1. Pirms sacensību uzsākšanas komandas un individuālie dalībnieki izlozē starta 

numuru, kādā secībā tie startē šaušanas vingrinājumā; 

2. Pēc dalībnieka pieprasījuma var veikt „sauso šaušanu” (patrona nav 

patrontelpā), tas ir – viens mērķis tiks padots no kreisās un viens no labās 

puses; 

 

VĒRTĒŠANA 

1. Komandas tiek vērtētas pēc komandas dalībnieku kopējo punktu summas; 

2. Individuālajā vērtējumā pēc lielāko sašauto punktu summas; 

3. Vienādu punktu gadījumā tiek vērtēti precīzākie šāvieni (10; 9; 8 u.t.t.); 

4. Gadījumā, ja finālā 2 vai vairāk šāvēji izcīnījuši vienādu punktu summu, 

pirmās trīs vietas tiek noteiktas ar pāršaušanu. 

 

PUSFINĀLS UN FINĀLS 

1. Individuālajā finālā piedalās 8(astoņi) visvairāk punktus ieguvušie dalībnieki; 

2. Fināla sērijā pirmais šauj pēc priekšsacīkstēs iegūto punktu summas 8.šāvējs, 

7.šāvējs,u.t.t, 
3. Uzvarētājus nosaka pēc finālā un priekšsacīkstēs iegūto punktu summas. 

 

 

APBALVOŠANA 

Apbalvo 1.-3. vietu ieguvējus individuālajā un komandu grupās.. 
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 PROTESTI  

Protestus rakstveidā pieņem iemaksājot 50,00 EUR, protestu iesniedz 

komandas pārstāvis, individuālajās sacensībās protestu iesniedz šāvējs, ne vēlāk kā 

10.minūtes pēc iepriekšējo rezultātu paziņošanas.  

Ja protestu apmierina, nauda tiek atmaksāta, ja NĒ – nauda paliek sacensību 

balvu fondā. 

 

* III  FUTBOLS (komandā līdz 10 cilvēki)  

Sacensības notiek  2015.gada 29. augustā plkst.10:00, LFF TMC Staicele bāzē uz 

sintētiskā seguma laukuma. 

 DALĪBNIEKU PIETEIKŠANĀS UN REĢISTRĀCIJA: 

1. 2015.gada 29. augustā no 9:30-10.00 

2. Reģistrējoties dalībnieki ar savu parakstu apliecina atbildību par 

personīgo drošību sacensību laikā. 

3. Komandas sacensībām pieteikt līdz 2015. gada 26. augustam.     

Spēles notiks pēc pastāvošajiem futbola 5:5 noteikumiem. Turnīra kārtība, spēles 

ilgums, izloze – notiks sacensību dienā. Maiņu skaits spēles laikā neierobežots, 

spēlētājs, kurš tiek noraidīts no laukuma, izlaiž nākamo spēli. Komandām jābūt 

vienādas krāsas  krekliem (izņemot vārtsargus) 

  VĒRTĒŠANA 

Uzvar komanda, kura ieguvusi visvairāk punktu. Par uzvaru pamatlaikā – 3p, par uzvaru 

pēcspēles soda sitienos –2p, par zaudējumu pēcspēles soda sitienos – 1p, un par 

zaudējumu pamatlaikā – 0p. 

Vienāda punktu skaita gadījumā:  1) uzvara savstarpējā spēlē, 2) iesisto – zaudēto vārtu 

starpība visās spēlēs, 3) vairāk gūtu vārtu. 

APBALVOŠANA 

 Apbalvo 1.-3. vietu ieguvējus. 

 

* IV VOLEJBOLS (komanda 5 dalībnieki no kuriem vismaz viena ir 

sieviete)  
 

 

VIETA UN LAIKS 
 

       Turnīrs notiks Staiceles sporta laukumā 2015.gada 29.augustā plkst.12.00. 
 

 DALĪBNIEKI 
 

       Komandā 5 spēlētāji, no kuriem vismaz viena sieviete. 
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KĀRTĪBA 
 

Sacensības komandām notiek pēc starptautiskajiem volejbola spēles 

noteikumiem. Izspēles kārtība tiks noteikta sacensību dienā uz vietas, atkarībā no 

komandu skaita. Sets jāuzsāk 4 cilvēku sastāvā, no kuriem vismaz viena ir sieviete. 

 

PIETEIKUMI  
 

      Pieteikumā jānorāda spēlētāja vārds, uzvārds un paraksts par to, ka par savu veselību 

katrs sportists atbild personīgi. 

 

VĒRTĒŠANA 
 

Izspēles kārtību noteiks sacensību dienā atkarībā no komandu pieteikto skaita. 

Ja divām komandām ir vienāds punktu skaits, tad vietas nosaka skatoties savstarpējās 

spēles rezultātu. Ja vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, vietas nosaka pēc 

uzvarēto un zaudēto setu attiecības visās spēlēs. Situācijā, ja tās arī tad iegūtais 

rezultāts  ir vienāds, tad uzvarētāju nosaka pēc mazajiem punktiem visās spēlēs. 

 

 

DAŽĀDI 
 

Komandu formas tērps varbūt dažāds. Tiesā komanda, kura uzvarēja iepriekšējo 

spēli. Ja kāda no komandām neuzsāk spēli 5 minūšu laikā, tad attiecīgajai komandai 

piešķir zaudējumu.  

Pret tiesnešiem un pretinieku komandas spēlētājiem ir jāizturas ar cieņu, ja nē, tad 

galvenais tiesnesis var piešķirt spēlētājam dzelteno vai sarkano kartiņu. Par dzelteno 

kartiņu jāmaksā 1,- EUR, par sarkano kartiņu 2,- EUR. 
 

 

APBALVOŠANA 
 

Apbalvo 1.-3. vietu ieguvējus. 

 

*V  BASKETBOLS (STRĪTBOLS) (komandā 3 dalībnieki) 

 

DALĪBNIEKI 

Komandā 3 dalībnieki.  

 

KĀRTĪBA 

Spēlē 3 : 3.  

 

VĒRTĒŠANA 

Spēli tiesā paši spēlētāji uz godprātības principiem.( Ghetto gaumes princips) Sodu 

var noteikt tikai spēlētājs pret kuru ir izdarīts pārkāpums.  

Par katru pārkāpumu 1 soda metiens.  

Trāpijums no spēles 1 punkts, „trīnīts” – 2 punkti.   

 

DAŽĀDI 

Spēles ilgums un izspēles kārtība atkarīga no pieteikto komandu skaita. 
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APBALVOŠANA 

 

Apbalvo 1.-3. vietu ieguvējus. 

 

*VI  VIRVES VILKŠANA( SLAPJĀ)- „SLAPJĀ VIRVE” (komandā 5 

dalībnieki) 

DALĪBNIEKI 

Komandā 5 dalībnieki.  

NOTEIKUMI 

Startē bez apaviem.  

Cilvēkam, kurš ir virves vienā galā, ir aizliegts to jebkādi aptīt ap ķermeni.  

Cīņa ilgst līdz vienas komandas 2 uzvarām.   

DAŽĀDI 

Izspēles kārtība atkarīga no pieteikto komandu skaita.  

APBALVOŠANA 

Apbalvo 1.-3. vietu ieguvējus. 

 

*VII  LIELAIS BOSS (komandu kapteinis un vietnieks) 

 Piedalās komandas kapteinis un viņa vietnieks. Noteikumi tiks izskaidroti sacensību 

dienā. 

APBALVOŠANA 

Apbalvo 1.-3. vietu ieguvējus. 

 

*VIII  JAUTRĪBAS STAFETE(komandā 7dalībnieki) 

 

Pamatnoteikumos ir jautrība, kuru veido 7 dalībnieki. Noteikumi tiks izskaidroti 

sacensību dienā. Uzvar komanda, kura stafeti veikusi visātrāk. 

 

IX  ORIENTĒŠĀNĀS 

 

NORISE 

1) Pasākums notiks 2015. gada 29. augustā  

2) Reģistrēšanās, starta un finiša vieta ir pie sporta laukuma 

 3) Sacensību sākums plkst.11:00. Dalībnieku reģistrācija no plkst.10:50.  
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4) Sacensību noslēgums plkst. 13.00 

4) Pasākuma dalībnieki pārvietosies pa Staiceles pilsētu, nonākot pie konkrētiem 

kontrolpunktiem, tos nofotografējot, kā arī izpildot uzdevumus. 

Kontrolpunkti jāapmeklē 2 stundu laikā. 

DALĪBNIEKI 

1) Pasākumā ir dota iespēja piedalīties jebkuram Alojas novada iedzīvotājam, kā 

arī citiem interesentiem 

3)Sacensību dalībniekiem, kuri jaunāki par 10 gadiem piedalīšanās sacensībās 

atļauta tikai pieaugušo uzraudzībā;  

4) Organizatori var nepielaist dalībnieku startam, ja rodas aizdomas, ka tas atrodas 

alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā;  

5) Dalībnieku atbilstību pasākumam izvērtē organizatori, atteikums dalībai 

pasākumā nav pārsūdzams;  

6) Katrs pasākuma dalībnieks pilnībā uzņemas atbildību par savu rīcību pasākuma 

laikā. 

REĢISTRĀCIJA 

Reģistrācija pasākuma dienā no plkst. 10.50 – pie sporta laukuma; 

INVENTĀRS 

Dalībniekam līdzi jābūt strādājošam digitālajam fotoaparātam vai tālrunim ar 

fotokameru. 

NOTEIKUMI 

1) Dalībnieki startēs vienlaikus, starta kārtību nosaka organizatori (pieteikšanās 

secībā); 

 2) Dalībniekiem starta vietā tiek izsniegta Staiceles pilsētas karte un fotogrāfiju 

lapa;  

3) Komandas dalībniekiem jāatrod 25 kontrolpunkti pilsētas teritorijā;  

4) Jāatrod fotogrāfijā norādītie punkti un jānofotografējas pie tiem – par to 

sekmīgu veikšanu saņemot 10 punktus. 

 5) Fotogrāfijā kopā ar objektu noteikti jābūt redzamiem sacensību dalībniekam. 

Bildei jāizsaka objekta atrašanās vieta, kā arī tai jābūt no līdzīga rakursa;  

6) Pēc finiša laika fiksēšanas nodot tiesnešiem sava fotoaparāta atmiņas karti; 

Atmiņas kartē jābūt tikai vienai fotogrāfijai no katra atrastā kontrolpunkta;  

7) Papildus 10 punkti dalībniekam tiek piešķirti par interesantu ideju apģērbā, 

atraktivitāti, izdomu un izmantotajiem atribūtiem; 
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8) Pasākumā dalībniekiem aizliegts izmantot jebkādus mehāniskos 

transportlīdzekļus. Ja organizatori fiksē šādu pārkāpumu, dalībnieks automātiski 

tiek diskvalificēta;  

9) Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku no tālākas dalības 

sacensībās, ja tas rupji pārkāpj noteikumus, drošības noteikumus vai tīši bojā 

pasākuma norisei domāto kontrolpunktu inventāru. 

VĒRTĒŠANA 

1) Dalībnieka rezultātu nosaka, saskaitot kopā punktus par atrastiem 

kontrolpunktiem. Pasākumā uzvar dalībnieks, kas savācis lielāko punktu skaitu;  

2) Vienāda rezultāta gadījumā, tiks uzdots atjautības uzdevums;  

3)  Sacensību dalībnieks finišē piesakoties pie tiesneša;  

4) Ja pasākuma dalībnieks izstājas no sacensībām vai kavē vairāk par 20 minūtēm 

viņam par to jāpaziņo pasākuma organizatoriem personīgi, zvanot pa telefona 

numuru +37127806452;  

DROŠĪBAS PASĀKUMI 

1) Piedaloties sacensībās, jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi.  

 2) Visiem pasākuma dalībniekiem jāievēro organizatoru izvirzītās prasības 

pasākuma gaitā. Katrs dalībnieks ir atbildīgi par apkārtējo vidi;  

3) Katrs pasākuma dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli;  

4) Par nepieciešamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pasākuma norises gaitā 

dalībnieki sazinās ar organizatoriem ar mobilā telefona palīdzību;  

5) Ieteikums dalībniekiem – izvēlēties laika apstākļiem un āra aktivitātēm 

atbilstošu apģērbu. 

ATBILDĪBA 

1) Reģistrējoties katrs dalībnieks ar savu parakstu apstiprina, ka ir iepazinies un 

apņemas ievērot doto pasākuma nolikumu un sacensību rīkotāja norādījumus, kā 

arī ir atbildīgs par savu veselības stāvokli (Pielikums Nr. 1) 

2) Organizatori ir tiesīgi šī nolikuma pārkāpuma gadījumā diskvalificēt 

dalībnieku;  Neparedzētu apstākļu gadījumā, organizatori var mainīt nolikumu, 

par to laicīgi informējot visus pieteiktos dalībniekus. 

APBALVOŠANA 

Apbalvo 1.-3. vietu ieguvējus sieviešu un vīriešu grupā. 
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X  ŠAUTRIŅAS 

 

NOTEIKUMI 

Sacensības notiek pēc vispārējiem šautriņu spēles noteikumiem. 

APBALVOŠANA 

 Apbalvo 1.-3. vietu ieguvējus. 

 

*XI  LIDOJUMS 

DALĪBNIEKI 

Komandā divi cilvēki-viena sieviete un viens vīrietis. 

NOTEIKUMI 

 Ar lidojošo šķīvīšu palīdzību jānotriec pildītas plastmasas ūdens pudeles uz laiku. Uzvar 

komanda, kura spēlei veikusi visātrāk. 

APBALVOŠANA 

Apbalvo 1.-3. vietu ieguvējus. 

 

*XII UPS 

DALĪBNIEKI  

Komandā 6dalībnieki- 3 sievietes un 3 vīrieši.  

NOTEIKUMI 

Komandas dalībnieki apsēžas aplī ap bļodu, kura pildīta ar ūdeni. Bļoda jāpaceļ un pēc 

iespējas ilgāk jānotur augšā.. Uzvar komanda, kura visilgāk notur bļodu augšā. 

APBALVOŠANA 

Apbalvo 1.-3. vietu ieguvējus. 

 

XIII BLUĶU CILĀŠANA 

 

NOTEIKUMI 

 Spēka vingrinājums uz maksimālo atkārtojumu skaita. Vērtē atsevišķi vīriešus un 

sievietes 

 



9 
 

APBALVOŠANA 

Apbalvo 1.-3. vietu ieguvējus sieviešu un vīriešu grupā. 

 

*-sporta spēļu veidi, kuri tiks iekļauti kopvērtējumā. 

 

! ORGANIZATORS PATUR TIESĪBAS SPĒĻU 

NOTEIKUMUS MINIMĀLI MAINĪT PASĀKUMA 

DIENĀ, IEPRIEKŠ VIENOJOTIES AR VISIEM 

DALĪBNIEKIEM! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




