
 

 

Apstiprināts: Dz.Žindiga 

Ogres novada sporta centrs 

Nolikums 

Stafetēs “Drošie un Veiklie” un TAUTAS BUMBĀ 

2008.-2009.g.dzim. 

 

1. Mērķis un uzdevumi 

Iesaistīt skolēnus būt aktīviem un startēt sacensībās. 

Noskaidrot labākas skolu komandas Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novada skolās. 

 

2. Sacensību laiks un vieta. 

Laiks: 2018.gada 06.novembris, 10:00 

Vieta: Ogres novada sporta centra halle, Skolas ielā 21, Ogre. 

 

3. Sacensību vadība. 

Sacensības organizē Ogres novada sporta centrs sadarbībā ar starpnovadu skolu sporta skolotājiem 

(sacensību dalībniekiem) 

Sacensību galvenais tiesnesis – Andris Krauja.  

 

4. Sacensību dalībnieki. 

D grupa – 2008.-2009.g.dzim. (4.-5.klašu skolēni)* 

Stafešu komandā 12 dalībnieki (6 zēni + 6 meitenes) 

Tautas bumba meitenes – komandā 10 dalībnieces 

Tautas bumba zēni – komandā 10 dalībnieki 

*mazajām skolām (skolēnu skaits mazāks par 170) ir atļauts komplektēt komandu piesaistot arī jaunāko klašu 

skolēnus.  

 

5. Sacensību programma. 

10:00 – stafetes “Drošie un Veiklie”, pēc stafešu noslēguma Tautas bumbas sacensības zēnu un meiteņu 

komandām.  

 

6. Pieteikšanās sacensībām. 

Skolas pieteikumu par dalību attiecīgajās disciplīnās līdz 04.11. plkst. 18:00, aizpildot pieteikuma formu, 

ONSC mājaslapā, sadaļā: Skolu Sports  Reģistrācija 

Vārdiskie pieteikumi uz skolas veidlapas ar dalībnieku vārdu, uzvārdu, klasi, personas koda pirmo daļu un 

skolas mediķa parakstu par dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību dalībai sacensībās; dalībnieka parakstu un 

skolas vadības parakstu, kas apliecina iesniegto datu pareizību.  

Pieteikumi iesniedzami sacensību vietā 30 min. pirms sacensību sākuma.  

 



 

 

N.p.k. Vārds, uzvārds Personas kods – 
pirmā daļa 

klase Skolas 
mediķis 

Paraksts par to, ka dalībnieks ievēros drošības un 
sacensību noteikumus sacensību vietā, un ievēros 

vispārpieņemtās uzvedības un ētikas normas. 

      

 

7. Sacensību programma 

 

Stafetes “DROEŠIE UN VEIKLIE” 

 

Komandas sastāvā 12 dalībnieki (6 zēni + 6 meitenes, no kuriem (1+1 rezervē)) 

 

Stafetes: 

 

1. “Šķēršļu pārvarēšana” 

Inventārs: konusi + 2 barjeras 

Skrējiens pāri barjerām (x2), apkārt konusam atpakaļ taisni, bez šķēršļiem.  

 

2. “Līkloču dribls” 

Inventārs: minibaskebola bumba, 5 konusi 

Konusi novietoti 3m attālumā viens no otra. Komandas pirmais dalībnieks nostājas pie starta līnijas. Pēc 

starta signāla, pirmais dalībnieks ar driblu caur konusiem turp, apkārt pēdējam konusam un ar driblu 

atpakaļ. Esot pretī pirmajam konusam piespēlē bumbu nākošajam. Nākošais dalībnieks atkārto stafeti. 

Stafete beidzas, kad komandas pēdējais dalībnieks ar driblu šķērso starta līniju.  

 

3. “Badmintona bumbiņas vadīšana” 

Inventārs: konusi, badmintona raketes x2, badmintona bumbiņa. 

Dalībnieks nes bumbiņu uz raketes apkārt konusam un atpakaļ pie komandas, nodod bumbiņu 

nākošajam dalībniekam. Bumbiņa tiek nodota no raketes uz raketi, kategoriski aizliegts nodot ar roku.  

 

4. “Vēzis” 

Inventārs: konusi x3, novietoti laukumā, 3m attālumā viens no otra.  

Pirmais dalībnieks apsēžas aiz starta līnijas ar muguru distances virzienā. Pēc starta signāla dalībnieks 

pārvietojas atmuguriski (vēzītī) ar roku palīdzību, pāri distances vidus līnijai. Tiklīdz kājas ir šķērsojušas 

līniju, dalībnieks ceļas kājās un turpina distanci līkloču skrējienā apkārt konusiem, līdz distances galam un 

atpakaļ nododot stafeti nākošajam dalībniekam.  

 

5. “Pildbumbas pārnešana” 

Inventārs: 1 kg pildbumba x2 



 

 

Pirmais dalībnieks tur rokās vienu pildbumbu, otra novietota uzreiz aiz starta līnijas. Pēc starta signāla 

pirmais dalībnieks skrējienā nes pildbumbu un noliek uz līnijas 6m attālumā, pēc tam atgriežas pēc otras 

pildbumbas un novieto to uz līnijas 9m attālumā. Atgriežas pie komandas nododot stafeti nākošajam 

dalībniekam. Nākošais dalībnieks pildbumbas pa vienai nes atpakaļ, otro pildbumbu nododot trešajam 

dalībniekam rokās. Komandas dalībnieki var brīvi izvēlēties uz kuras līnijas pildbumbu novietot vai 

paņemt vispirms.  

 

6. “Pretstafete ar pildbumbas mešanu” 

Inventārs: 1 kg pildbumba  

Dalībnieki izvietojas divās pretējās kolonnās, kurās, katrā ir 5  dalībnieki. Attālums starp abām 

komandām 3 – 5 m. Pirmais dalībnieks piespēlē pildbumbu pretējās kolonnas pirmajam dalībniekam un 

pats nostājas savas kolonnas aizmugurē. Tāpat dara pretējās kolonnas dalībnieks. Stafete beidzas līdz 

dalībnieks, kurš uzsāka stafeti nonāk atpakaļ savā vietā.  

 

Vērtēšana 

 

Komandas katru stafeti veic ar laika kontroli 

Komandas par katru izpildīto stafeti saņem punktus atbilstoši konkrētajā stafetē iegūtajai vietai.  

Kopvērtējumā uzvar komanda ar vismazāko punktu summu. 

Ja divām vai vairāk komandām kopvērtējumā ir vienāda punktu summa, tad augstāku vietu ieņem 

komanda, kurai ir vairāk augstāk izcīnītas vietas atsevišķās stafetēs.  

 

TAUTAS BUMBA 

 

Zēnu komandu un meiteņu komandu sastāvā 10 dalībnieki (laukumā 8 + 1kapteinis (1 rezervē) 

 

SPĒLES NOTEIKUMI: 

1. Spēlē piedalās 8 laukuma spēlētāji un kapteinis (atrodas aiz laukuma gala līnijas) 

2. Spēles ilgums 2 x 5 min. + 3 min. pagarinājums (neizšķirta gadījumā) 

3. Dalībnieks, kurš saņem trāpījumu ar bumbu, pēc kura bumba atstāj laukumu vai piekaras zemei, atstāj 

laukumu dodoties palīgā kapteinim. Tiek ieskaitīts tikai tiešs trāpījums (pēc bumbas atlēciena no grīdas 

vai cita spēlētāja trāpījums neskaitās. 

4. Kapteinim un palīgiem skrienot pēc bumbas aizliegts šķērsot laukuma gala un sānu līnijas, kā arī izpildīt 

metienu no sānu līnijas.  

5. Ja spēlētājs, kurš atrodas laukumā notver bumbu lidojumā, trāpījums neskaitās un spēlētājs ir tiesīgs 

izpildīt metienu vai atdot bumbu komandas biedram metiena izpildei.  

6. Spēlētājiem kategoriski aizliegts šķērsot vai uzkāpt laukuma līnijām.  

 Ja spēlētājs uzkāpj vai šķērso laukuma līniju metiena brīdī, tad trāpījums neskaitās un bumba jāatdod 

pretinieku komandai.  

 Ja spēlētājs uzkāpj vai šķērso laukuma līniju brīdī, kad tas izvairās no bumbas, tad automātiski tiek 

ieskaitīts trāpījums un līniju šķērsojušajam vai uz līnijas uzkāpušajam spēlētājam jāatstāj laukums. 



 

 

 Ja spēlētājs uzkāpj vai šķērso laukuma līniju brīdī, kad tas dodas pēc bumbas, tad bumba jāatdod 

pretinieku komandai.  

7. Ja ķerot bumbu spēlētājs to izlaiž no rokām, tad jebkurā gadījumā tiek ieskaitīts trāpījums, arī tad, ja 

bumbu gaisā notver cits spēlētājs.  

8. Ja bumba atstāj laukumu, tad līdz iedomātajam centra līnijas pagarinājumam to drīkst ņemt tikai tās 

komandas kapteinis vai palīgi, kura pusē bumba atrodas.  

9. Ir atļauts izpildīt ne vairāk, kā divas piespēles savas komandas spēlētājiem vai kapteinim pāri pretinieku 

komandas laukuma pusei. Ja komandas spēlētājs apzināti novilcina laiku neizpildot metienu vai 

saspēlējas ar citiem komandas biedriem vai kapteini nemēģinot izpildīt metienu pa pretinieku komandas 

spēlētājiem – bumba tiek atdota pretinieku komandai.  

10. Ja kādai no komandām tiek izsisti visi laukuma spēlētāji, to vietā laukumā dodas komandas kapteinis.  

11. Spēles dalībnieku nesportiskas un necienīgas rīcības rezultātā komandai tiek pieskaitīts trāpījums un 

komandas kapteinis zaudē tiesības iziet laukumā. Atkārtotas nesportiskas un necienīgas rīcības gadījumā 

spēles tiesnesis ir tiesīgs piešķirt komandai zaudējumu piešķirot 0p. = W:9 

Vērtēšana 

 Uzvar komanda, kura abu puslaiku laikā ir spējusi izsist vairāk pretinieku komandas spēlētājus.  

 Spēles rezultātu nosaka saskaitot laukumā palikušos spēlētājus + kapteinis.  

 Neizšķirta rezultāta gadījumā komandas spēlē 3 min. pagarinājumu, to sākot pilnos sastāvos.  

 Ja divām vai vairāk komandām, rezultātu tabulā ir vienāds punktu skaits tad vietu nosaka pēc: 

- Savstarpējās spēles rezultāta 

- Iegūto un zaudēto punktu attiecības 

- Kura komanda ir spējusi iegūt vairāk punktus visu spēļu rezultātā. 

 

8. Medicīniskā palīdzība 

Nepieciešamības gadījumā sacensību organizatori nodrošina medicīnisko palīdzību.  

 

9. Apbalvošana 

Katras sacensības 1.-3. vietu ieguvēju komandas tiek apbalvotas ar kausu un diplomu, dalībnieki ar medaļu 

un diplomu.  

 


