Viļānu novada pašvaldības Sporta skolas
direktors A.Šlapakovs

Viļānu novada vasaras Sporta svētki - 2018
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 2018.gada 18.augustā Viļānu pilsētas stadionā. Sacensību sākums
plkst.10:00.
Sacensību vadība:
Sacensības organizē Viļānu novada pašvaldības Sporta skola.
Sacensību dalībnieki:
Komandu sacensībās - 10 netradicionālās disciplīnās, stafetē drīkst piedalīties visi
esošie un bijušie Viļānu novada iedzīvotāji, studenti un Viļānu novadā strādājošie
2004. gadā dzimušie un vecāki, kā arī organizatoru uzaicinātās viesu komandas. 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.
Individuālajos veidos drīkst piedalīties visi interesenti bez vecuma ierobežojuma.
Konkursos Spēka vīriem un Veiklām sievām piedalās 2001.gadā dzimušie un vecāki
dalībnieki.
Katrs sacensību dalībnieks personīgi uzņemas atbildību par savu veselības
stāvokli un spējām piedalīties sacensībās, apliecinot to ar savu parakstu
komandas pieteikumā, kā arī atļauj izmantot personas datus un uzņemtās
fotogrāfijas Sporta skolas informatīvajiem mērķiem.
Sporta svētku programma:
9.45 Dalībnieku reģistrēšanās
10.00-14.00 Piepūšamās atrakcijas
10.00 Sporta svētku atklāšana
10.15 Komandu sacensības - 10 netradicionālas disciplīnas un stafetes
Individuālie veidi – basketbola soda metieni, šautriņu mešana un veiklības uzdevums
4 grupas:
Bērni - 2008.gadā dzimušie un jaunāki
Jaunieši 2007.- 2002.gadā dzimušie
Sievietes – 2001. gadā dzimušas un vecākas
Vīrieši – 2001. gadā dzimušie un vecāki
12.30 Konkurss Spēka vīriem un Veiklām sievām ( 2001.gadā dzimušie un vecāki)
13.00 Pludmales volejbols (2004.gadā dzimušie un vecāki 2 vīrieši+1 sieviete)

Skat. Pludmales volejbola nolikumu www.vilani.lv, sadaļā Sports
Futbols (2004.gadā dzimušie un vecāki 3 spēlētāji)
Skat. Futbola nolikumu www.vilani.lv, sadaļā Sports
14.00 Apbalvošana komandu kopvērtējumā un individuāli
15.00 Apbalvošana pludmales volejbolā un futbolā
Vērtēšana:
Komandu kopvērtējumā 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 10
netradicionālajās disciplīnās un stafetē, lai to vērtētu kopvērtējumā. Ja 2 vai vairākām
komandām punktu skaits ir vienāds, tad vērtē pēc vairāk augstāko vietu skaita.
Individuālajos veidos, Spēka vīru un Veiklo sievu konkursos uzvar labākā rezultāta
uzrādītājs.
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.
Individuālajos veidos katrā grupā 1.-3. vietu ieguvēji saņem medaļas.
Spēka vīru un Veiklo sievu konkursā 1.-3. vietu ieguvēji saņem medaļas.
Speciālā balva par komandas skaistāko, oriģinālāko vai krāšņāko noformējumu.
Pieteikumi:
Komandām ieteicama iepriekšēja pieteikšanās pa tel. 28646365 (A.Šlapakovs) līdz
17.08. 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.

