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ĢIMEŅU SPORTA SVĒTKI 2022 

 

Nolikums 

 

1. Mērķis un uzdevumi 

1.1. Ģimeņu sporta svētku mērķis dot iespēju ģimenēm kopīgi piedalīties fiziskajās aktivitātēs un 

veicināt ģimeņu iesaistīšanos veselību veicinošos pasākumos. 

1.2. Sporta svētku uzdevums ir sekmēt ģimeņu interesi par aktīvu atpūtu, fiziskās un garīgās 

veselības saglabāšanu. 

1.3. Noteikt aktīvākās, sportiskākās ģimenes. 

2. Laiks un vieta 

2.1. Ģimeņu sporta svētki norisinās 2022. gada 21. maijā Viļānu pilsētas stadionā, plkst. 10:00. 

2.2. Reģistrēšanās stadionā, sporta svētku dienā, no plkst. 09:30. 

3. Organizatori 

3.1. Viļānu Sporta skola, vilanusports@inbox.lv. 28646365, sadarbībā ar Latvijas Tautas sporta 

asociāciju (LTSA). 

4. Dalībnieki 

4.1. Lai ģimene varētu startēt sporta svētkos, tajā jābūt vismaz vienam pieaugušajam (18 gadi un 

vecāks), kas ir atbildīgs par savu komandu un vismaz vienam bērnam. 

4.2. Pirms sacensību sākuma, visām komandām norises vietā par komandu atbildīgajai personai 

ar savu parakstu jāapliecina, ka tiks ievērotas drošības prasības pasākuma norises vietā un 

par veselību atbild katrs dalībnieks personīgi, kā arī atļauj izmantot personas datus un 

uzņemtās fotogrāfijas Sporta skolas informatīvajiem mērķiem. 

5. Programma 

09:30 Dalībnieku reģistrēšanās. 

10:00 Pasākuma atklāšana un dažādas sacensības. 

13:00 Apbalvošana 

5.1. Sporta svētkos iekļautas dažādas aktivitātes, kas saistītas ar skriešanu, lekšanu, mešanu un 

citiem uzdevumiem. 

5.2. Pie katras disciplīnas atradīsies tiesnesis, kas katrai komandai izskaidros noteikumus, kuru 

neievērošanas gadījumā komandai var tikt lūgts atstāt sacensību norises vietu. 

5.3. Aktivitātes, kas notiek uz piepūšamajām atrakcijām, ir bez maksas. 

6. Vērtēšana un apbalvošana 

6.1. Sacensības tiesās neatkarīgi tiesneši. 

6.2. Ğimenes saņem pateicības rakstus un balvas no pasākuma atbalstītājiem. 

7. Papildu informācija 

7.1. Sporta svētku organizatori neuzņemas atbildību par dalībnieku traumām un nodarītajiem 

bojājumiem sporta spēļu inventāram. Sporta svētku laikā vecāki atbild par savu bērnu 

drošību, uzvedību un veselības stāvokli. 

7.2. Pasākuma laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot Sporta skolas 

vajadzībām. 

7.3. Nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ Ģimeņu sporta svētki var tikt atcelti. 
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