
 

 

 

 

Apstiprinu:  

Ogres novada Sporta centra direktore 
Dz.Žindiga:  

 
 
 

Skolēnu Sporta Spēles 
Nolikums 

PAVASARA KROSS 
 
1.Mērķis un uzdevumi 
Popularizēt skriešanu skolēnu vidū. 
Noskaidrot aktīvākās skolas un labākos skrējējus. 

 
2. Sacensību vadība 

Sacensības organizē Ogres novada sporta centrs, Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie 

kalni” attīstības aģentūra. 

3. Sacensību vieta un laiks 
 
Sacensības notiek 24.aprīlī, slēpošanas trases ‘’Zilie kalni’’ starta/finiša zonā. 
 
Dalībnieku reģistrācija: http://ogressportacentrs.lv/skolu-sports/registracija/ 
līdz 22.aprīļa plkst. 18:00  
Sacensību sākums 10.30 
 
4. Dalībnieki 
Sacensībās piedalās Ogres, Lielvārdes, Ķeguma, novadu skolu skolēni un komandas. No 
skolas ir atļauts pieteikt neierobežotu skaitu dalībniekus, kuri ir atbilst nolikuma 5.punkta 
vecuma grupu prasībām un ir pieteikti izmantojot nolikuma 9.punktā norādīto pieteikuma 
formas adresi.  
 
5. Sacensību sarīkošanas kārtība 
Sacensības notiek 5 vecuma grupās: 
 
A – 1999.pēc.1.09. - 2002.gadā dzimušie zēni (3000m),  meitenes (1000m) tikai 10.-
12.klašu skolēni, 
B – 2002. pēc. 1.09. - 2004.gadā dzimušie zēni (1000m),  meitenes (1000m) (mācās 
9.-8.kl.), 
C – 2005. - 2006.gadā dzimušie zēni (1000m), meitenes (1000m), 
D – 2007. - 2008.gadā dzimušie zēni (1000m), meitenes (500m), 
M(mazie) – 2009. - 2011.gadā dzimušie zēni (500m), meitenes (500m). 
 
Dalībniekam uz krūtīm jābūt piestiprinātam dalībnieka numuram, tam ir jābūt skaidri 
saskatāmam šķērsojot finiša līniju.  
 
 

http://ogressportacentrs.lv/skolu-sports/registracija/


6. Vērtēšana 
1) Sacensībās notiek individuālais vērtējums, kur katrā vecuma grupā zēniem, 

meitenēm atsevišķi nosaka vietu sadalījumu pēc distancē uzrādītā laika. 
2) Notiek komandu vērtējums, kur katrā vecuma grupā tiek vērtēti 2 labāko zēnu un 

2 labāko meiteņu vietu summa.  
3) Dalībniekam vai skolas pārstāvim ir pienākums informēt finiša tiesnešus, ja 

dalībnieks ir izstājies un nav veicis visu distanci. 

7. Medicīniskā palīdzība 
Sacensību organizatori nodrošina medicīnas speciālista klātbūtni sacensību vietā. 
Nepieciešamības gadījumā vai pēc medicīnas speciālista pieprasījuma, uz sacensību vietu 
tiek izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība.  

8. Apbalvošana 
Sacensību dalībnieki, kuri izcīnīs 1.-3.vietu savā vecuma grupā zēniem un meitenēm 
atsevišķi tiks apbalvoti ar medaļu, diplomu. Komandu vērtējumā 1.-3.vieta saņems kausu 
un diplomu. Nepilnās komandas komandu vērtējumā netiks vērtētas. 

9. Pieteikumi  
Iepriekšējie pieteikumi elektroniski, mājas lapā:  
http://ogressportacentrs.lv/skolu-sports/registracija/  
līdz 22.04.2019 plkst. 18:00 
 
10. Starta kārtība 
 
Starts 10:30  
Distances: 500m, 1000m, 3000m. 
Pirmie startē: M grupas dalībnieki, tad D; C; B; A 
 

Dalībnieku vārdiskie pieteikumi uz skolas veidlapas jāiesniedz sacensību dienā, 
sekretariātā.  
Vārdiskie pieteikumi: uz skolas veidlapas ar dalībnieku vārdu, uzvārdu, klasi, personas 

koda pirmo daļu un skolas mediķa parakstu  vai dalībnieka savu parakstu, kur personīgi 

parakstoties pieteikuma formā, dalībnieks apliecina, ka: piedalās sacensībās pēc savas 

brīvas gribas, apzinoties un izprotot iespējamos riskus, kas ar to saistīti; apņemas necelt 

nekāda veida pretenzijas pret sacensību organizatoriem iespējamo traumu gadījumā, kas 

radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai pārslodzes dēļ; viņš pilnībā 

uzņemas atbildību par savas veselības stāvokli un tā atbilstību sacensību prasībām; 

viennozīmīgi piekrīt šim sacensību nolikumam un apņemas to ievērot. Un skolas vadības 

parakstu, kas apliecina, ka skolēnu personas dati ir precīzi. 
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