
 

Skolēnu Sporta spēles 

 

Nolikums 

Rudens krosa stafetes skolēniem 

 
Organizē:  Lielvārdes novada pašvaldība sadarbībā ar Ogres novada sporta centru, Lielvārdes Sporta 
centru un Lielvārdes vsk. 
                 Galvenais tiesnesis  Ainars Puķītis, Lielvārdes novads. 
 

Vieta un laiks: Sacensības notiek 2018. gada 10. oktobrī.  
Sākums:  11.00 Lielvārdes parkā pie Kultūras centra. 
 
Pieteikumi:  Vārdiskie pieteikumi reģistrējami – http://osports.lv/registracija-sacensibam 
 līdz  9.oktobrim 15.00 
Sacensību dienā līdz 10.30 var veikt izmaiņas pieteikto komandu sastāvā.  Papildinājumi netiks 
pieņemti. Par dalībnieku veselību atbild skola, kas piesaka sportistu sacensībām. 
 
Sacensību sarīkošanas kārtība: 
Sacensības notiek 5 vecuma grupās: 

Vecumu grupas klase grupas Komanda Distance dal. 

A – 1999.pēc.1.09.-2003.gadā dzim. 10.-12. zēni 3 dalībnieki 1000m 

A – 1999.pēc.1.09.-2003.gadā dzim. 10.-12. meitenes 3 dalībnieki 1000m 

B – 2002.pēc 1.09.- 2004.gadā 8.-9. zēni 3 dalībnieki 1000m 

B – 2002.pēc 1.09.- 2004.gadā 8.-9. meitenes 3 dalībnieki 1000m 

C – 2005.-2006.gadā dzim. 6.-7. zēni 3 dalībnieki 1000m 

C – 2005.-2006.gadā dzim. 6.-7. meitenes 3 dalībnieki 1000m 

D – 2007.-2008.gadā dzim. 4.-5. zēni 3 dalībnieki 1000m 

D – 2007.-2008.gadā dzim. 4.-5. meitenes 3 dalībnieki 500m 

M – 2009.-2011.gadā dzim. 2.-3. zēni 3 dalībnieki 500m 

M – 2009.-2011.gadā dzim. 2.-3. meitenes 3 dalībnieki 500m 

Kausa izcīņas stafete. 
No B,C,D un M grupas pa meitenei un zēnam veic 500m distanci (8x500m). 
Dalībniekam uz krūtīm jābūt piestiprinātam dalībnieka numuram, tam ir jābūt skaidri saskatāmam 
šķērsojot finiša līniju.  
Medicīniskā palīdzība 
Sīkāku traumu gadījumos medicīnisko palīdzību sportistam sniedz komandu pārstāvis, kuram jābūt 
klāt nokomplektētas pirmās palīdzības medicīniskās somai. Nopietnu traumu gadījumos sacensību 
rīkotāji nodrošina kvalitatīvu medicīnisko palīdzību. 
 

Vērtēšana 
1) Sacensībās notiek komandu  vērtējums katrā grupā atsevišķi. 
2) Dalībniekam vai skolas pārstāvim ir pienākums informēt finiša tiesnešus, ja dalībnieks ir izstājies 

un nav veicis visu distanci. 
Apbalvošana: 
1.-3.vietu komandas dalībnieki saņem  medaļas.  
Kausa izcīņas uzvrētājkomandas saņem kausu. 
Dalībnieku ierašanos un uzturēšanos: sacensību vietā nodrošina katra mācību iestāde.  
Sacensību organizēšana: organizēšanas izdevumus un ar apbalvošanu saistītos izdevumus (medaļas, 
kausi, diplomi) sedz Lielvārdes novada pašvaldība. 



 

 


