APSTIPRINU:____________________
Viļānu novada pašvaldības Sporta skolas
direktors A.Šlapakovs

Viļānu novada vasaras Sporta svētki - 2017
NOLIKUMS
Mērķis:
1. Iesaistīt Viļānu novada iedzīvotājus sporta aktivitātēs.
2. Noskaidrot vasaras Sporta svētku uzvarētājus.
3. Popularizēt sportu, kā veselību stiprinošu, emocionālu nodarbi.
Laiks un vieta:
Sacensības notiks 2017.gada 19.augustā Viļānu pilsētas stadionā. Sacensību
sākums plkst.10:00.
Sacensību vadība:
Sacensības organizē Viļānu novada pašvaldības Sporta skola.
Sacensību dalībnieki:
Sacensībās drīkst piedalīties visi esošie un bijušie Viļānu novada iedzīvotāji,
studenti un Viļānu novadā strādājošie 2003. gadā dzimušie un vecāki. Sporta
svētki norisināsies starp komandām. Katrs dalībnieks drīkst pārstāvēt tikai vienu
komandu. Maksimālais dalībnieku skaits komandā ir 10 dalībnieki, minimālais
skaits 6 dalībnieki (3 vīrieši un 3 sievietes). Katrai komandai ieteicama atšķirības
zīme.
Katrs sacensību dalībnieks personīgi uzņemas atbildību par savu veselības
stāvokli un spējām piedalīties sacensībās, apliecinot to ar savu parakstu
komandas pieteikumā!
Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst
izmantot Sporta skolas vajadzībām.
Sacensību norise:
Sacensības notiks 10 netradicionālos sporta veidos komandu ieskaitē:
(visos veidos startē 3 sievietes un 3vīrieši)
1. „Zelta roka”
2. „Volejbola serve”
3. „Safari”
4. „Lidojošā slota ”
5. „Precīzais šķīvis”
6. „Trāpīgais florbols”
7. „Veiklā riepa”
8. „Puzle”
9. „Zirgu brauciens”
10. „Bumbu kokteilis”

Individuāli notiks konkurss komandu kapteiņiem.
Vērtēšana:
Par izcīnīto 1. vietu komanda saņem 1 punktu, par 2. vietu – 2 punktus, par 3. vietu
– 3 punktus, u.t.t. Komandai obligāti jāpiedalās visās disciplīnās, lai to vērtētu
kopvērtējumā. Ja 2 vai vairākām komandām punktu skaits ir vienāds, tad vērtē pēc
labākās izcīnītās vietas.
Izdevumi:
Sacensību organizēšanas un apbalvošanas izdevumus sedz Viļānu novada
pašvaldības Sporta skola.
Apbalvošana:
Komandas kopvērtējumā 1.-3. vietu ieguvēji saņem kausus, medaļas, diplomus un
balvas. Visas komandas saņem diplomus un balvas. Kapteiņu konkursā 1.-3. vietu
ieguvēji saņem medaļas.
Pieteikumi:
Komandām ieteicama iepriekšēja pieteikšanās pa tel. 28646365 (A.Šlapakovs) līdz
18.08. plkst.17.00. Sacensību dienā līdz plkst. 9.45 sekretariātā jāiesniedz rakstisks
pieteikums pēc vienotās formas. Pieteikumā jānorāda komandas nosaukums,
dalībnieku vārds, uzvārds, dzimšanas gads un tās pārstāvja kontakttelefonu.
Piezīmes
Sacensību organizatori nelabvēlīgu laika apstākļu var mainīt sacensību norisi vai
sacensību datumu.

