Sējas novada

Sporta spēles 2019
NOLIKUMS

1. Organizatori.
Sporta spēļu organizators biedrība Pabažu kungi;
Atbalstītāji- SĒJAS NOVADA DOME, LPKS ABRA, Sia ZS VEĢI, Sia BUILDIMPEKS.

2. Mērķis.
Uzlabot un veicināt attiecību veidošanos starp Sējas novada un citu novadu iedzīvotājiem,
popularizējot sporta spēles, kā aktīvas un veselīgas atpūtas iespējas, ceļot patriotismu un
sacensību garu. Sniedzot dalībniekiem iespēju pavadīt brīvo laiku saturīgi, nodarbojoties ar
sportu un piedaloties sacensībās.

3. Norises vieta un laiks.
3.1 Sporta spēļu norises vieta – Sējas novads, Pabaži;
3.2 Sporta spēļu norises laiks – 2019. gada 24. augusts .

4. Sporta veidi.
4.1 Sporta veidi iedalās komandas, individuālajos veidos (skat. tabula 1)
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Tabula 1.

Komandu disciplīnas pieaugušajiem

Individuālās disciplības pieaugušajiem

1.Pludmales volejbols

1.

Skrējiens apkārt Pabažu ezeram

2.Ielu basketbols

2.

Soda metienu konkurss

3.Futbols

3.

Šautriņas

4.Virves vilkšana

4.

Kanoe ātruma braucieni

5.Florbols

5.

Svara bumbas celšana

6.

Disciplīnas tiks papildinātas

Individuālās disciplības bērniem
1. Riteņbraukšana
2.

Skriešana

3.

Stafetes

5. Dalības maksa.
Dalības maksa no cilvēka (pieaugušajiem 18-60 gadīgajiem) par visiem sporta veidiem –
bezmaksas
Komandu spēļu dalībniekiem – 3 EUR no personas (vienreizējs maksājums visiem sporta
veidiem).

6. Reģistrācija.
Reģistrācija no 9.30 -11.00
Futbolam 9.15-9.50

7. Sacensību noteikumi.
7.1 Dalībnieku skaits katrā komandas sporta disciplīnā un sporta disciplīnu noteikumi ir
aprakstīti Sporta veidu noteikumos (pielikums Nr.1) ;
7.2 Pirms sporta spēļu sākuma (aptuveni 30 minūtes) ir komandas kapteiņu sanāksme, kurā tiek
izlozēts komandu iedalījums apakšgrupās;
7.3 Augstāko vietu apakšgrupā nosaka pēc iegūto punktu skaita:
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7.3.1. Par uzvaru komandu sporta disciplīnās tiek doti 3 punkti, par zaudējumu 0 punkts;
7.3.2. Disciplīnās, kurās ir iespējams iegūt arī neizšķirtu, abas komandas iegūst 1 punktu;
7.3.3. Par neierašanos uz kādu disciplīnu komandai piešķir 0 punktus;
7.3.4. Ja komanda pēc tiesnešu lēmuma tiek diskvalificēta, tā arī iegūst 0 punktus;
7.4 No katras apakšgrupas katrā disciplīnā tālāk tiek viena vai divas komandas, kas ir savākusi
lielāko punktu skaitu;
7.5 Ja komandas apakšgrupā ir ieguvušas vienādu punktu skaitu, tad, lai noteiktu vietu
sadalījumu, tiek ņemts vērā;
7.5.1 Iegūto un zaudēto vārtu, grozu, setu punktu u.c. skaitu;
7.5.2 Savstarpējie spēļu rezultāti;
7.6 Fināla spēļu izspēles sistēma tiks veidota atkarībā no apakšgrupu skaita:
7.6.1. Finālā par 3. vietu spēlē pusfināla zaudētāji, bet par 1. vietu - pusfinālu uzvarētāji;
7.7 Ar individuālo sporta veidu noteikumiem dalībniekus iepazīstinās tiesnesis, piesakot dalību
attiecīgajā sporta veidā;

8. Apbalvošana.
8.1 Apbalvotas tiek komandas, kuras kopvērtējumā ieguvušas no 1. – 3. vietai.
8.2 Katrā komandu sporta disciplīnā pirmās vietas ieguvēji iegūst diplomus, kausu.
8.3 Individuālajos sporta veidos tiek apbalvota personas, kas ir ieguvušas 1-3 vietu.

9. Tiesāšana un tiesneši.
9.1 Sporta spēles tiesā organizatora deliģēti tiesneši attiecīgi šim nolikumam un pielikumā nr. 1
paredzētajiem noteikumiem;
9.2 Spēles tiek tiesātas arī pēc vispārīgi pieņemtajiem spēļu noteikumiem. Ja kāds atsevišķs
noteikumu punkts ir atrunāts „Sporta veidu noteikumos”, tad spēlē pēc šajā punktā atrunātā
noteikuma;
9.3 Rezultātus apstiprina galvenais tiesnesis;
9.4. Tiesnešu tiesības:
9.4.1. Tiesnesis ir tiesīgs komandai izteikt aizrādījumus par neētisku, nesportisku rīcību
vai lūgt nomainīt kādu komandas dalībnieku attiecīgajā disciplīnā;
9.4.2. Ja tiek ignorētas tiesneša izrādītās piezīmes, tad viņš ir tiesīgs diskvalificēt
komandu attiecīgajā disciplīnā vai anulēt viņu rezultātus;

10. Strīdu izšķiršanas kārtība.
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Pēc mutisku pretenziju izvirzīšanas par spēļu rezultātiem strīdu izšķir galvenais tiesnesis.

11. Īpaši norādījumi
Visos komandu sacensību veidos, ja pēc komandas izsaukšanas, tā 10 minūšu laikā nav
ieradusies pilnā sastāvā sacensību vietā, komandai piešķir 0 p.

12. Dalībnieku atbildība
12.1 Katrs dalībnieks morāli un materiāli atbild par nodarītajiem kaitējumiem sporta spēļu
norises vietā un Sporta spēļu dalībniekiem;
12.2 Komanda vai tās atsevišķi dalībnieki var tikt diskvalificēti par:
12.2.1. Sporta spēļu nolikuma neievērošanu;
12.2.2. Sporta spēļu tiesnešu vai organizatoru norādījumu ignorēšanu;
12.2.3. Vispārējo pieklājības un ētikas normu neievērošanu.
12.3. Katrs dalībnieks nes atbildību par savu veselības stāvokli un personīgajām mantām.
12.4

Dalībniekiem ieteicams ar alkohola pudelēm pa teritoriju nepārvietoties. Ieteicams

nelietot stikla pudeles alkohola saturēšanai, lai izvairītos no sasistām pudelēm un stikliem sporta
spēļu teritorijā.

Pielikums Nr.1
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Sporta spēļu 2019 disciplīnas
NOTEIKUMI

Pabažu sporta spēles. NOLIKUMS
1.

2017

Strītbols

1.1 Spēlē uz vienu grozu 3 - 3, spēle norit līdz 11 punktiem.
1.2 Par katru grozu 1 punkts. Ja metiens veikts aiz 3 punktu. līnijas, tad 2 punkti. Par
pārkāpumu, kas izdarīts metiena brīdī, jāmet soda metiens. Par pārējiem pārkāpumiem bumba ir
jāizmet no gala līnijas.
1.3 Par nesportisku rīcību spēlētāju noraida, pretinieku komanda met soda metienu un saglabā
kontroli pār bumbu. Strīda gadījumā bumba paliek tai komandai, kas ir uzbrukumā.
1.4 Lai uzvarētu komandai jāiegūst 2 punktu pārsvars pār pretinieku. Spēlētāju maiņas var
izdarīt tikai tad, kad bumba nav spēlē un saņemot tiesneša atļauju. Maiņu skaits nav ierobežots.
Spēles pārtraukumos laiku neaptur.

2.

Pludmales volejbols

2.1 Komandas sastāvā 2 dalībnieki. Spēlē 1 setu līdz 15 punktiem.
2.2 Spēle notiek uz 8x8 m lieliem laukumiem pēc klasiskā volejbola noteikumiem. Uzvarai setā
nepieciešams iegūt 2 punktu pārsvaru.
2.3 Pusfinālos un finālos spēlē līdz 1 setu uzvarai līdz 21 punktam. 3 seta gadījumā spēlē līdz
15 punktiem.

3.
3.1

Futbols

Laukumā spēlē 5 spēlētāji: 6 vīrieši (5 laukuma spēlētāji un 1 vārtsargs.).Pieļaujami trīs

maiņas spēlētāji. Spēle norisinās 10-15 minūtes (atkarībā no komandu skaita).
3.2

Aizmugures stāvoklis netiek fiksēts. Ja bumba šķērso sānu līniju, tad pretinieku

komanda bumbu ievada ar roku no līnijas. Ja bumba šķērso laukuma gala līniju no aizsardzības
komandas spēlētāja, tiek izpildīts stūra sitiens;
3.3

Vārtsargs bumbu var ņemt rokās tikai vārtsarga laukumā.

3.4

Izslēgšanas spēlēs neizšķirta gadījumā, komandas izpilda pēcspēles sitienu sērijas, pa 3

sitieniem katra.

4.

Virves vilkšana

Komandas sastāvā 4 cilvēki. Katrai komandai ir tiesības pieteikt vienu maiņas cilvēku.
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Sacensības notiek līdz 2 uzvarētiem gājieniem.
Ja komandas nenoskaidro uzvarētāju 2 min laikā, tad uzvar komanda, kas vairāk uz savu pusi
pavilkusi pretinieku.

5. Individuālās disciplīnas
Individuālo disciplīnu noteikumi tiks paziņoti katram dalībniekam individuāli pirms starta
attiecīgajā disciplīnā

6. Individuālās disciplīnas bērniem
Individuālās disciplīnas bērniem tiek organizētas sadalot bērnus attiecīgajās vecuma grupās
(tiks paziņotas sporta spēļu dienā). Atsevišķi tiks apbalvoti zēni un meitenes.

7. Nolikuma grozīšanas kārtība
Organizatori, nepieciešamības gadījumā ir tiesīgi grozīt nolikumu, par to iepriekš brīdinot visas
komandas.

Biedrības Pabažu kungi valdes loceklis

N. Broks
+371 29144923

