KOCĒNU NOVADA SPORTA SPĒĻU 2018
NOLIKUMS
1. Mērķi un uzdevumi
1.1. Popularizēt sporta aktivitātes kā veselīgu dzīvesveidu, lietderīgu brīvā laika
pavadīšanas veidu.
1.2. Dot iespēju ikvienam Kocēnu novada iedzīvotājam piedalīties sporta svētkos.
1.3. Noskaidrot labākos dažādās sporta disciplīnās.
2. Vieta un laiks
2.1. Sporta spēles tiks aizvadītas 6 (sešās) kārtās, katru posmu aizvadot citā Kocēnu
novada ciemā:
- 1.posms notiks 2018.gada 2.jūnijā Bērzaines pagastā, Bērzainē (sacensību norises laiks
no plkst.9.30 līdz 17.00);
- 2.posms notiks 2018.gada 16.jūnijā Zilākalna pagastā, Zilākalnā (sacensību norises laiks
no plkst.9.30 līdz 17.00);
- 3.posms notiks 2018.gada 14.jūlijā Dikļu pagastā, Dikļos (sacensību norises laiks no
plkst.9.30 līdz 17.00);
- 4.posms notiks 2018.gada 28.jūlijā Kocēnu pagastā, Rubenē (sacensību norises laiks no
plkst.9.30 līdz 17.00);
- 5.posms notiks 2018.gada 4.augustā Vaidavas pagastā, Vaidavā (sacensību norises laiks
no plkst.9.30 līdz 17.00);
- 6.posms notiks 2018.gada 18.augustā Kocēnu pagastā, Kocēnos (sacensību norises laiks
no plkst.9.30 līdz 17.00).
3. Organizatori
3.1. Kocēnu novada sporta spēles organizē Kocēnu novada dome sadarbībā ar Kocēnu
sporta skolu un brīvprātīgajiem.
3.2. Atbildīgie darbinieki par pasākuma norisi – Kocēnu novada domes Kultūras, sporta
un jaunatnes nodaļas vadītājs Mikus Krišāns, Kocēnu sporta skolas direktors Jānis Dainis,
Kocēnu sporta nama vadītājs Ivars Jēkabsons.
4. Dalībnieki
4.1. Sporta svētkos var piedalīties ikviens Kocēnu novada iedzīvotājs, iestāžu, uzņēmumu
vai domubiedru, kā arī pagastu komandas, kā arī jebkurš interesents no citiem novadiem.
4.2. Sacensības individuālajos sporta veidos tiek aizvadītas trīs vecuma grupās:
1) 2001.gads un jaunāki;
2) 2000.gads – 1979.gads;
3) 1978.gads un vecāki.
4.3. Sacensības komandām tiek aizvadītas vienā grupā.
5. Sporta spēļu disciplīnas:
5.1. Bērzainē:
5.1.1. Volejbols (pludmales)*;
5.1.2. Skriešana (apļu skrējiens)*;
5.1.3. Minifutbols*;
5.1.4. Florbols*;
5.1.5. Zolīte;
5.1.6. Ugunsdzēsības veiklības stafete;
5.1.7. Vieglatlētika (šķēpmešana, lodes grūšana, tāllēkšana)*.
5.2. Zilākalnā:
5.2.1. Futbols*;
5.2.2. Volejbols*;

5.2.3. Skriešana (kalna karalis)*;
5.2.4. Strītbols;
5.2.5. Zolīte;
5.2.6. Vieglatlētika (lodes grūšana, šķēpmešana, tāllēkšana)*;
5.2.7. Roku laušanās sacensības*.
5.3. Dikļos:
5.3.1. Volejbols*;
5.3.2. Orientēšanās labirints;
5.3.3. Futbols*;
5.3.4. Strītbols*;
5.3.5. Vieglatlētika (50m skrējiens, lodes grūšana, tāllēkšana)*;
5.3.6. Ugunsdzēsības veiklības stafete*;
5.4. Rubenē:
5.4.1. Skrējiens apkārt Lielajam Ansim;
5.4.2. Orientēšanās (ciemā)*;
5.4.3. Volejbols*;
5.4.4. Florbols*;
5.4.5. Novuss*;
5.4.6. Vieglatlētika (50m skrējiens, lodes grūšana, tāllēkšana)*.
5.5. Vaidavā:
5.5.1. Futbols*;
5.5.2. Orientēšanās*;
5.5.3. Vieglatlētika (Tāllēkšana, lodes grūšana, šķēpmešana)*;
5.5.4. Novuss;
5.5.5. Strītbols*;
5.5.6. Volejbols (pludmales)*.
5.6. Kocēnos:
5.6.1. Strītbols*;
5.6.2. Vieglatlētika (50m skrējiens, tāllēkšana, lodes grūšana, šķēpmešana)*;
5.6.3. Florbols*;
5.6.4. Futbols*;
5.6.5. Volejbols*;
5.6.6. Orientēšanās (labirints);
6.

Sacensību noteikumi:
6.1.
Strītbols:
6.1.1. Spēle notiek 3 pret 3 (1 spēlētājs rezervē);
6.1.2. Spēlētāju maiņas noris spēles gaitā;
6.1.3. Par izspēles kārtību un spēles noteikumiem komandas informē
sacensību tiesnesis, vienojoties ar visu komandu pārstāvjiem sacensību
norises dienā;
6.1.4. Uz laukuma vienlaicīgi drīkst būt ne vairāk kā 1 (viens) sportists, kurš
2017./2018.gada sezonā spēlējis Olybet Latvijas basketbola līgā vai
Latvijas basketbola līgas 2.divīzijā.
6.2.
Futbols:
6.2.1. Spēle notiek 6 pret 6 (vārtsargu ieskaitot), katrai komandai drīkst būt
divi spēlētāji rezervē;
6.2.2. Spēlētāju maiņas noris spēles gaitā;
6.2.3. Par izspēles kārtību komandas informē sacensību tiesnesis, vienojoties
ar visu komandu pārstāvjiem sacensību norises dienā;
6.2.4. Uz laukuma vienlaicīgi drīkst būt ne vairāk kā 1 (viens) sportists, kurš
2018./2017.gada sezonā spēlējis SYNOTTIP virslīgā, KOMANDA.LV
pirmajā līgā vai telpu futbola čempionātā.
6.3.
Minifutbols:

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.3.1. Spēle notiek 4 pret 4 (bez vārtsargiem), katrai komandai drīkst būt divi
spēlētāji rezervē;
6.3.2. Spēlētāju maiņas noris spēles gaitā;
6.3.3. Par izspēles kārtību komandas informē sacensību tiesnesis, vienojoties
ar visu komandu pārstāvjiem sacensību norises dienā;
6.3.4. Uz laukuma vienlaicīgi drīkst būt ne vairāk kā 1 (viens) sportists, kurš
2018./2017.gada sezonā spēlējis SYNOTTIP virslīgā, KOMANDA.LV
pirmajā līgā vai telpu futbola čempionātā.
Volejbols/ pludmales volejbols:
6.4.1. Spēle notiek 4 pret 4, katrai komandai drīkst būt viens spēlētājs
rezervē, 3 (trīs) puiši + 1 (viena) meitene, ja komanda nevar nodrošināt
meitenes līdzdalību sacensībās, tad uz laukuma vienlaicīgi drīkst
atrasties 3 (trīs) spēlētāji;
6.4.2. Spēlētāju maiņas noris spēles gaitā;
6.4.3. Par izspēles kārtību komandas informē sacensību tiesnesis, vienojoties
ar visu komandu pārstāvjiem sacensību norises dienā;
6.4.4. Uz laukuma vienlaicīgi drīkst būt ne vairāk kā 1 (viens) sportists, kurš
2018./2017.gada sezonā spēlējis Credit24 Meistarlīgā.
Florbols:
6.5.1. Spēle notiek 3 pret 3 (bez vārtsargiem), katrai komandai drīkst būt
viens spēlētājs rezervē;
6.5.2. Spēlētāju maiņas noris spēles gaitā;
6.5.3. Sacensību organizatori nodrošina spēles laukumu (apmales, vārti un
spēles bumbiņa), florbola nūjas sacensību organizatori nenodrošina.
6.5.4. Par izspēles kārtību komandas informē sacensību tiesnesis, vienojoties
ar visu komandu pārstāvjiem sacensību norises dienā.
6.5.5. Uz laukuma vienlaicīgi drīkst būt ne vairāk kā 1 (viens) sportists, kurš
2018./2017.gada sezonā spēlējis ELVI līgā vīriešiem, Vīriešu florbola
1.līgā vai ELVI līgā sievietēm.
Vieglatlētika:
6.6.1. Vieglatlētikas sacensības, atkarībā no norises vietas, tiek aizvadītas
kādās no šīm disciplīnām:
6.6.1.1.
50 metru skrējiens;
6.6.1.2.
Tāllēkšana;
6.6.1.3.
Šķēpmešana;
6.6.1.4.
Lodes grūšana.
6.6.2. Katrā sacensību posmā vieglatlētikas disciplīnas tiek skaitītas kopā,
uzvarētāju nosakot vairāku šo disciplīnu summā.
Novuss:
6.7.1. Sacensības notiek atbilstoši LNF apstiprinātajiem noteikumiem.
Turnīrs tiks izspēlēts pēc “riņķa” vai „Šveices” sistēmas (atkarībā no
dalībnieku skaita).
Skriešana:
6.8.1. Sacensības tiek aizvadītas marķētā trasē, skrienot apļus. Trases garums
dažādās sacensību kārtās var atšķirties. Zilākalna posmā skriešanas
sacensību posmā tiks noskaidrots “Kalna karalis”;
6.8.2. Sacensību laiks tiek fiksēts ar SPORTident sistēmu.
Orientēšanās sacensības:
6.9.1. Orientēšanās sacensībās tiek skriets “labirints”, vai klasiskā
orientēšanās;
6.9.2. Vienā sacensību kārtā sportists distanci drīkst veikt vienu reizi, nav
iespēja veikt atkārtotu skrējienu.
Roku laušanās;

6.11.

6.12.

6.10.1. Sacensības tiek aizvadītas sadalījumā pa svara kategorijām, trīs svara
kategorijas vīriešiem un trīs svara kategorijām sievietēm;
6.10.2. Sacensību pretinieki tiek sadalīti atkarībā no kopējā dalībnieku skaita
(sadalot sportistus pēc izslēgšanas metodes – uzvarētājs turpina
sacensības, vai sadalot sportistus grupās).
Ugunsdzēsības veiklības stafete:
6.11.1. Sacensības notiek diviem dalībniekiem stafetes posmus veicot
komandā;
6.11.2. Par sacensību kārtību komandas informē sacensību tiesnesis,
vienojoties ar visiem pieteiktajiem dalībniekiem sacensību norises
dienā.
Spēka stafete:
6.12.1. Sacensības tiek aizvadītas sadalījumā pa vecuma grupām un dzimuma;
6.12.2. Sievietēm spēka stafetes uzdevumi ir atšķirīgi no vīriešu spēka stafetes
uzdevumiem.

7. Noteikumi komandu kopvērtējumam
7.1.
Komandas maksimālais dalībnieku sastāvs ir 15 vīrieši un 10 sievietes
(minimāli 6 dalībnieki, vismaz 2 sievietes);
7.2.
Lai pretendētu uz rezultātu kopvērtējumā, komanda piedalās vismaz trīs
sacensību kārtās, katrā sacensību piedaloties sporta veidos, kuri tiek izcelti
kopvērtējuma ieskaitē (kopvērtējuma ieskaitē primāri tiek ņemti vērā sporta
veidi/disciplīnas, kas nolikuma 5.punkta apakšpunktos atzīmēti ar simbolu *);
7.3.
Katrā sporta spēļu veidā drīkst pieteikt tikai vienu komandu;
7.4.
Sacensību 3., 5. un 6.kārtā komandu drīkst pieteikt ne mazāk kā četrās sporta
disciplīnās, pārējos posmos (1.,2.,4.) ne mazāk kā divās sporta disciplīnās, tajā
skaitā individuālajās disciplīnās;
7.5.
Vienāda punktu skaita gadījumā, kopvērtējumā tiek ņemti vērā rezultāti, kas
sasniegti pārējās disciplīnās;
7.6.
Punkti tiek skaitīti pēc iegūtajām vietām sacensībās:
Vieta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Punkti
15
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

8. Apbalvošana
8.1.
Katrā sacensību kārtā tiek apbalvoti sportisti (1.-3.vieta) individuālajos sporta
veidos;
8.2.
Katrā sacensību kārtā tiek apbalvotas komandas (1.-3.vieta) komandu sporta
veidos;
8.3.
Katrā sacensību kārtā tiek apbalvotas komandas (1.-3.vieta) kopvērtējuma
ieskaitē;

8.4.
8.5.

8.6.

Komandas kopvērtējuma ieskaitē (1.-3.vieta) tiek apbalvotas pēc pēdējā
sacensību posma noslēguma, apkopojot kopvērtējuma rezultātus;
Pēc sacensību noslēdzošā posma tiek apbalvoti individuālie sportisti, kuri katrā
disciplīnā (Vieglatlētikas disciplīnas, zolīte un novuss) ir sasnieguši
augstvērtīgākos rezultātus;
Ja kopvērtējumā divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits,
uzvarētājs tiek noskaidrots izvērtējot komandu dalībnieku aktivitāti,
piedaloties sporta disciplīnās, kas netiek iekļautas kopvērtējumā. (Ja aktivitāte
ir vienāda, tad tiek izvērtēti šo disciplīnu rezultāti).

9. Citi noteikumi
9.1.
Sacensību dalībnieki personīgi atbild par savu veselības stāvokli un tā
atbilstību izvēlētajai fiziskajai slodzei.
9.2.
Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā
organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos
materiālos;
9.3.
Sacensību rezultātus drīkst apstrīdēt ne vēlāk kā 20 minūtes pēc aizvadītās
spēles/disciplīnas, iesniedzot rakstisku iesniegumu sacensību sekretariātā.

