
 

Nolikums 

 

1. MĒRĶIS 

Popularizēt sporta tradīcijas Zeltiņu pagastā.  

2. LAIKS UN VIETA 

2019. gada 10. augusts Alūksnes novada Zeltiņu pagasta sporta un atpūtas parks. 

3. RĪKOTĀJI 

Sacensības organizē un vada Zeltiņu pagasta biedrība “Sporta klubs Zeltiņi” un Zeltiņu            
pagasta pārvalde. 
Galvenā tiesnese: Sigita Mūrniece (26281188). 

4. DALĪBNIEKI 

Sporta svētkos aicinām piedalīties ikvienu kurš ir draugos ar sportu un vēlas pierādīt savas              
spējas pludmales volejbolā un izmēģināt veiksmi individuālos sporta veidos, kā arī sportiskā            
stafetē. Par sacensību dalībnieku drošību un veselību atbild paši dalībnieki. 
! Pasākumā iespējama filmēšana un fotografēšana, šie materiāli un sacensību rezultāti var            
tikt ievietoti sociālajos tīklos un laikrakstos. Ja pret to ir iebildumi, dalībniekam sacensību             
organizatori jāinformē pirms pasākuma! 

5. SPORTA SVĒTKU PROGRAMMA 

Kristera kausa izcīņa 
pludmales volejbolā 

Reģistrācija līdz 9:50 Sacensības no 10:00 līdz 
16:00 

Individuālās sporta 
stacijas “Zeltiņu stāsts” 

Reģistrācija no 10:30 Sacensības no 11:00 līdz 
14:00 

Komandu stafete 
“Izskrien Zeltiņus” 

Reģistrācija no 10:30 Sacensības no 14:00 līdz 
14:30 

Bērnu namiņš Bez reģistrācijas Aktivitātes no 11:00 līdz 
14:00 
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5.1. Kristera kausa izcīņa pludmales volejbolā 

○ Kausa izcīņa norisināsies vīriešu un sieviešu konkurencē. 
○ Vienas komandas sastāvā drīkst piedalīties divi spēlētāji. 
○ Dalībnieku vecums un profesionalitāte netiek ierobežota. 
○ Reģistrējoties sacensībām sacensību norises vietā jāmaksā dalības maksa 8,00 EUR 

no komandas. 
○ Dalībnieks pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli sacensību laikā, to apliecinot 

ar savu parakstu dalībnieku sarakstā. Sacensību organizatori neatbild par dalībnieku 
iespējamām traumām sacensību laikā. Sacensību vietā aprīkota ar pirmās palīdzības 
aptieciņu.  

5.2. Individuālās sporta stacijas “Zeltiņu stāsts” 

○ Individuālie sporta veidi noris septiņās vecuma grupās un piedaloties nav jāmaksā 
dalības maksa.  

○ Iegūtie punkti visos sporta veidos tiks summēti.  
○ Uzvarētājs būs dalībnieks ar lielāko punktu skaitu.  
○ Vienādu punktu skaita gadījumā augstāku vietu iegūst dalībnieks, kuram vairāk 

punktu “Skola kopš 1683”. Šīs disciplīnas vienādu punktu skaita gadījumā dalībnieki 
veic atkārtotus metienus un uzvar dalībnieks ar lielāku iegūto punktu skaitu.  

Sacensību vecuma grupas: 

Grupa Dzimšanas gads Sacensību veids 

1. grupa / jaunākie 
zeltinieši 

2013. dzimšanas gads un 
jaunāki 

Sporta veidi bērniem līdz 6 
gadu vecumam 

2. grupa / mirdzošie 
zeltinieši 

2012.-2008. Sporta veidi bērniem no 7 
gadu vecuma un 
pieaugušajiem 

3. grupa / dinamiskie 
zeltinieši 

2007.-2003. 

4. grupa / enerģiskie 
zeltinieši 

2002.-1994. 

5. grupa / spēcīgie 
zeltinieši 

1993.-1984. 

6. grupa / mundrie 
zeltinieši 

1983.-1968. 

7. grupa / pamatīgie 
zeltinieši 

1969. dzimšanas gads un 
vecāki 
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5.2.1. Sporta veidi bērniem no 7 gadu vecuma un pieaugušajiem 

➢ “Vilku kalna ielejas” maksimālais punktu skaits – 25; 
➢ “Skola kopš 1683” maksimālais punktu skaits – 40; 
➢ “Kokogles Marienburga” maksimālais punktu skaits – 30; 
➢ “Kālenu “vešiņas” maksimālais punktu skaits – 10; 
➢ “Piegāde krejotavai”maksimālais punktu skaits – 15. 

5.2.2. Sporta veidi bērniem līdz 6 gadu vecumam 

➢ “Skolas kalns” maksimālais punktu skaits – 20 ; 
➢ “Melnupes vēži un zivis” maksimālais punktu skaits – 10; 
➢ “Aptiekas drogas’’ maksimālais punktu skaits – 15; 
➢ “Sagāz raķetes” maksimālais punktu skaits – 12; 
➢ “Zelts Pātražā” maksimālais punktu skaits – 10. 

5.3. Komandu stafete “Izskrien Zeltiņus” 

Draudzīga un izzinoša stafete sporta un atpūtas laukuma teritorijā. Komandā nepieciešamas 
četras personas (vismaz viena sieviete).  

5.4. Bērnu namiņš 

Grāmatas, spēles, krāsojami zīmējumi. 

6. APBALVOŠANA  

✓ Apbalvošana ap 14:30 Zeltiņu pagasta sporta un atpūtas parkā.  
✓ Kristera kausa izcīņā volejbolā 1. vietas ieguvēja komanda tiek apbalvota ar kausu, 

1.-3.vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar medaļām un balvām. Apbalvošanu 
nodrošina Zeltiņu pagasta pārvalde un Alūksnes un Apes novada fonds. 

✓ Individuālajos sporta veidos 1.-3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā gan meitenēm, 
gan puišiem tiks apbalvoti ar medaļu, diplomu un nelielu balvu. Apbalvošanu 
nodrošina Zeltiņu pagasta pārvalde. 

7. IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ  

Sporta svētku organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas nolikumā par to savlaicīgi informējot 
sacensību dalībniekus.  

 

 

Nolikumu sagatavoja Sigita Mūrniece, tālrunis 26281188 
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