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MĒRĶIS UN UZDEVUMS 
 

Talsu novada atklātās skolēnu olimpiādes sportā mērķis – sporta 

nodarbību ieviešana ikdienas dzīvē  
 

UZDEVUMI 
 

1.Veicināt skolēnu iesaistīšanu regulārās mācību iestāžu sporta nodarbībās, pilnveidot 

audzēkņu vispusīgo fizisko sagatavotību, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu sporta 

programmas vielas apguvi. 

2.Noskaidrot labākās Talsu novada skolas un labākos audzēkņus startiem novada 

spēlēs, valsts finālsacensībās. 

3.Sekmēt talantīgāko audzēkņu iesaistīšanu sporta skolas mācību – treniņu grupās. 

 

VIETA UN LAIKS 

 

 

Talsu novada atklātā skolēnu olimpiāde sportā  norisinās 4 posmos : 

1.Sacensības mācību iestādēs notiek visu mācību gadu 

2.Novada finālsacensības norisinās pēc apstiprināta nolikuma un sarīkošanas 

termiņiem 

3.Labāko skolu audzēkņu starti novada sacensībās. 

4.Labāko skolu starti valsts finālsacensībās. 
 

VADĪBA 
 

1.posmā – mācību iestādes sacensības organizē skolas, sporta skolotāja vadībā, 

pēc skolas izstrādātā sporta pasākumu nolikuma. 

             2.posmā – Talsu novada Sporta skola organizē Talsu novada atklāto skolēnu 

olimpiādi sportā pēc izstrādātā nolikuma, to saskaņojot ar Talsu novada Izglītības 

pārvaldi un  sadarbojoties ar Talsu novada Sporta nodaļu,  kas nodrošina sacensības ar 

sporta bāzēm, kausiem, diplomiem. 

Talsu novada atklātās skolēnu olimpiādes sportā galvenais tiesnesis Talsu novada 

Sporta skolas direktors K. Sakniņš atbild par Talsu novada atklātās skolēnu 

olimpiādes norisi un nodrošina medicīnisko personālu. 

Talsu novada sporta skolas metodiķe O.Vežuka apkopo Talsu novada atklātās skolēnu 

olimpiādes sporta rezultātus. 

 

VĒRTĒŠANA 
 

Notiek komandu un individuālās sacensības. 

 

Komandas startē 4 vecuma grupās : 1995.–1997.g.dz; 1998-1999.g.dz. 

                                                                2000.–2001.g.dz; 2002.-2003.g.dz 

 

Talsu novada atklātā skolēnu olimpiādē sportā – skolas drīkst startēt tikai ar vienu 

komandu, bez individuālajiem dalībniekiem. Skolām, kurām mazā skolēnu skaita dēļ 

nav iespējams nokomplektēt pilnu komandu, ir atļauts iekļaut komandā jaunāko 

grupu skolēnus, iepriekš saskaņojot to ar sacensību organizatoriem   Sacensībās 

skolas startē divās grupās pēc skolēnu skaita. 

“A” gr. – visas novada vidusskolas, Laidzes prof. vsk., Talsu p-sk. 

“B” gr. – visas pārējās pamatskolas un sākumskolas. 

Sporta spēlēs, ja sacensībās pieteiktas mazāk kā 3komandas, sacensības netiks 

organizētas, vai komandai atļauts startē pie „A” grupās skolām. 

 

Volejbolā, florbolā, futbolā skolas startē vienā grupā. 

 



APBALVOŠANA 
1– 3.vietu ieguvējus komandām un individuāli katrā sporta veidā apbalvo ar Talsu 

novada sporta nodaļas diplomiem, komandām 1.vietu ieguvēji ar kausu . 

PIETEIKUMI 
Talsu novada atklātās skolēnu olimpiādēs sportā  iepriekšējos pieteikumus, 

norādot komandas pa  sporta veidiem precīzi zēniem un meitenēm, ar skolas 

direktora parakstu un zīmogu, jāiesniedz datordrukā Talsu novada sporta skolā 

līdz 2013.g.20.septembrim vai e-pasts- talsusportaskola2@inbox.lv 

Telefons sporta skolā – 63291164 , O.Vežukai – mob.28733791 

Vārdiskie pieteikumi jāiesniedz datordrukā sacensību dienā ar direktora parakstu un 

zīmogu, ārsta vai skolas medicīnas māsas parakstu par sacensību dalībnieka veselības 

stāvokli. Talsu novada atklātā skolēnu olimpiādē sportā skolotājs visu sacensību 

laiku pavada savu komandu. Ieeja sporta bāzēs tikai sporta apavos. 

Ja skola, objektīvu iemeslu dēļ, nepiedalās novada sacensībās, tad iepriekšējā 

dienā jāpaziņo pa telefonu – 63291164  

Sporta spēlēs – basketbolā, volejbolā, futbolā,florbolā par  piedalīšanos 

sacensībās vai izmaiņām paziņot nedēļu iepriekš. 

 

SPORTA VEIDI 
 

2002.g. – 2004.g.dz. 

 
1. “Veiklo stafetes” 

2. rotaļa “Tautas bumba” 

3. futbols 7 : 7 

4. kross 3 grupās 

5. vieglatlētika 

6. basketbols “Oranžā bumba” 

7. rudens krosa stafetes 2.gr 

8. Volejbols 4:4 

 

2000.g . – 2001.g.dz. 
 

1. futbols 7 : 7 

2. volejbols 

3. basketbols “Jauno basketbolistu kauss” 

4. kross 2 grupās 

5. vieglatlētika “Draudzība” 
6. rudens krosa stafetes 

7. florbols 

1998.g . – 1999.g.dz 
 

1. vieglatlētika “Jauno vieglatlētu kauss” 

2. futbols 7 : 7 

3. volejbols 

4. kross 2 grupās 

5. basketbols “Oranžā bumba” 

6. rudens krosa stafetes 

7. florbols 
 

 1995.g. –1997.g.dz. 
 

1. vieglatlētika “Vidusskolu kauss” 

2. volejbols 

3. basketbols 

4. kross 3 grupās 

5. futbols 11 : 11 

6. rudens krosa stafetes. 

7. florbols 

 



 

 
SACENSĪBU  PROGRAMMA 

 

2002. – 2004g.dz. 

 
 

  

 „Veiklo stafetes“ 

 
Konanda 4 zēni un 4 meitenes, rezervē 1zēns,1meitene. 

 

                    1. stafete                  Piespēles ar basketbola bumbu. 

  
                        Inventārs :              basketbola bumba Nr. 5 

 

                   Komandas izvietojas aiz starta līnijām divās kolonnās : zēni  

( ar bumbu ) pret meitenēm 3 metru attālumā viens no otra. Pēc starta 

signāla zēns piespēlē bumbu pirmajai meitenei un skrienot nostājas 

meiteņu kolonnas galā. Meitene piespēlē bumbu zēnu kolonnas 

nākošam dalībniekam un skrienot nostājas zēnu kolonnas galā utt. 

Stafete beidzas, kad zēni un meitenes ir atgriezušies starta vietās un 

kapteinis ir pacēlis basketbola bumbu augšā. 

 

 

2. stafete                     Pildbumbu pārnešana. 
 

    Inventārs                   divas 1 kg pildbumbas. 

 

                   Komandas izvietojas aiz starta līnijas . Pirmajam 

dalībniekam rokās viena pildbumba, otra uz grīdas aiz starta līnijas. 

Pēc starta signāla dalībnieks skrējiena nes pildbumbu un noliek uz 9 

metru līnijas. Skrien atpakaļ pēc otras pildbumbas , paņem to, skrien 

līdz 6 metru līnijai un noliek uz tās. Skrien atpakaļ, apkārt kolonnai un 

piesit nākošam dalībniekam. Nākošais dalībnieks pildbumbas pa vienai 

nes atpakaļ. Pirmo pildbumbu noliek aiz starta līnijas, bet otru, 

apskrienot kolonnu, nodod nākošam dalībniekam rokās. Stafete 

beidzas, kad pēdējais dalībnieks šķērso starta līniju.   

 
3. stafete                     Kombinētā stafete. 
 

      Inventārs                 vingrošanas sols, vingrošanas aplis, konuss,                

                                         basketbola bumba Nr.5 

 

                    Komandas pirmais dalībnieks pēc komandas ieņem 

sākuma stāvokli 

” Vēzītis “ ar muguru kustības virzienā un pēc starta signāla pārvietojas 

atmuguriski “ vēzītī” pāri 9 metru linijai. Pēc tam pieceļas, turpina 

skrējienu pa vingrošanas solu . Paņem no vingrošanas apļa basketbola 

bumbu, skrien ar bumbu rokās, vienu reizi apļojot to ap vidukli, apkārt 

konusam un atpakaļ. Ieliek bumbu aplī, skrien atpakaļ apkārt kolonnai  

 

un piesit nākošam dalībniekam. Stafete beidzas , kad pēdējais 

dalībnieks šķērso starta līniju.   

 

 



 

4. stafete                     Bumbu vadīšana. 
 

     Inventārs                    futbola bumba, vingrošanas aplis, pildbumba 

( 1 kg ) 

                                          

             

                    Pēc starta signāla pirmais komandas dalībnieks ( bumba 

aiz starta līnijas ) ar kāju vada futbola bumbu līdz aplim ( ~ 9 m ). 

Ieliek to aplī, paņem pildbumbu un ar roku ripina apkārt konusam, 

atpakaļ un ieliek to aplī. Paņem futbola bumbu rokās, skrien apkārt 

kolonnai un nodod nākošam dalībniekam.  

Stafete beidzas , kad pēdējais dalībnieks šķērso starta līniju.   

 

 

 

 

 

5. stafete                     Pāru stafete ar vingrošanas apli. 
 

     Inventārs  :                  vingrošanas aplis, 2 pildbumbas ( 1 kg ) ,                

konuss. 

 

 

                    Komanda nostājās kolonnā pa pāriem( zēns un meitene ). 

Pēc starta signāla pirmais pāris, rokās sadevušies, skrien līdz 

vingrošanas aplim, kurā atrodas mazais konuss un 2 pildbumbas. Abi 

iekāpj aplī,paceļ to , paņem katrs vienu pildbumbu un, turot apli un 

pildbumbu rokās, skrien apkārt konusam un atpakaļ. Uzliek apli 

konusam , bet abas pildbumbas ieliek aplī. Skrien rokās sadevušies 

apkārt kolonnai un piesit nākošam pārim. Stafete beidzas , kad pēdējais 

pāris šķērso starta līniju.   

 

 

 

 

6. stafete                     Kombinētā stafete 
 

 

     Inventārs                    vingrošanas aplis, 2. konusi, šķērslis ( barjera 

vai  vingr. sols.) 

 

 

 
                     Komandas pirmais dalībnieks pēc starta signāla skrien ar 

vingrošanas apli abās rokās, 3 reizes izkāpjot tam cauri un apļojot pāri 

galvai, līdz konosam un noliek apli uz tā. Skrien tālāk, pārlecot vai 

izlienot cauri šķērslim. Apskrien apkārt  konusam, skrien atpakaļ , 

pārvarot  šķērsli, paņem apli, skrien apkārt kolonai un nodod nākošam 

dalībniekam. Stafete beidzas , kad pēdējais dalībnieks šķērso starta 

līniju.   

 

 

 

 

 

 

 



 Rotaļa “Tautas bumba” 
 

Komandas sastāvs – 9 spēlētāji. Meitenes un zēni spēlē atsevišķi. Spēles ilgums 2 X 5 

min. Spēlē ar volejbola bumbu. 

Spēles noteikumi. 

1.Spēlē piedalās 8 spēlētāji – 7 laukuma spēlētāji un komandas kapteinis aiz 

pretinieka komandas gala līnijas. 

2.Dalībnieki, kuriem trāpa ar bumbu, atstāj laukumu un dodas aiz pretinieka 

komandas laukuma gala līnijas palīdzēt kapteinim. 

3.Ieskaita tikai tiešo trāpijumu, ja spēlētājs izlaiž bumbu no rokām un tā skar grīdu vai 

sienu. Pēc bumbas atlēciena no grīdas, trāpijums neskaitās. Ja bumba trāpa vienam 

spēlētājam, bet cits to noķer pirms bumba skārusi grīdu, tad trāpijums neskaitās. 

Pretējā gadījumā izsisti skaitās abi divi (trīs, četri u.t.t.). 

4.Spēlētāji nedrīkst uzkāpt vai pārkāpt laukuma robežlīnijas. Ja šo noteikumu pārkāpj 

metiena laikā, tad trāpijums neskaitās un bumba jāatdod pretinieka komandai. Ja līniju 

pārkāpj vai uz tās uzkāpj spēlētājs izvairoties no bumbas, tad trāpijums skaitās. 

5.Ja bumba nokrīt ārpus laukuma, tad līdz iedomātajam viduslīnijas pagarinājumam to 

drīkst ņemt tikai tās komandas kapteinis, vai izsistie spēlētāji, kurā pusē bumba 

nokritusi. Pretinieka laukumā esošo bumbu aiztikt nedrīkst, arī gaisā esošo. 

6.Lai novērstu laika vilcināšanu saspēlējoties, pieļaujamas tikai 4 –5 piespēles pāri 

pretinieka spēlētājiem. Ja komanda tīši novilcina metienu vai saspēlējās, nemēģinot 

trāpīt pretiniekam, bumba jāatdod pretinieka komandai. 

7.Skolotājs katrā setā drīkst pieprasīt vienu 20 sek. pārtraukumu. spēlētāju maiņu var 

izdarīt tikai starp setiem. 

8.Kapteinis laukumā var doties jebkurā spēles momentā, kad viņa komandai pieder 

bumba. 

9.Ja kāds no komandas (spēlētājs, kapteinis, rezervists, skolotājs) uzvedas nesportiski, 

tiesnesis komandu soda noraidot vienu laukuma spēlētāju. 

10.Par uzvaru komanda iegūst 3 punktus, zaudējums – 2 p. ,neizšķirts -1p neierašanās 

– 0 p. 

11. Bumba , kas izgājusi no laukuma un atkal ielido vai ieripo laukumā, jāatstāj 

laukuma spēlētājam. 

12. Neizšķirta gadījumā uzvarētāja komanda ir tā, kura īsākā laikā izsitusi visus 

pretinieka spēlētājus savstarpējā spēlē tad visās spēlēs 

 Futbols 7 : 7 

 
Komandā 12 dalībnieki 

Spēle notiek pēc “mazā futbola” noteikumiem 7 : 7. spēles ilgums 2 X 15min. Spēļu 

kārtību un laiku, ja nepieciešams,  nosaka galvenais tiesnesis un tiesnešu kolēģija. 

 Kross 3 grupās. 
 

Komandā ne vairāk kā 6 dalībnieki. 

2004.g.dz.zēni – 500m, meitenes     – 500m  

2003.g.dz.zēni – 1000m, meitenes – 1000m 

2002.g.dz.zēni – 1000m, meitenes – 1000m 

Ieskaitē vērtē 4 labāko dalībnieku izcīnītās vietas jebkurā distancē. 

 

 Vieglatlētika 
Komandā : 

”A” g. 5 zēni un 5 meitenes. Vērtē 4 zēnu un 4 meiteņu daudzc. rez. kopā. 

”B gr 4 zēni un 4 meitenes. Vērtē 3zēnu un 3.meiteņu daudzc. rez. kopā. 

Programmā – 60m,T/l, B/m – 150gr.,500m meitenēm, 800m zēniem. Komandu 

vērtējumu nosaka pēc v/a 4 – cīņas “Draudzība” punktu tabulām daudzcīņas 

rezultātus. Tāllēkšanā rezultātu mēra no atspēriena vietas. 

 

 

 

 Basketbols “Oranžā bumba” 
 



Komandā 10 spēlētāji 

Spēļu kārtību nosaka galvenā tiesnešu kolēģija. Spēle notiek uz zemiem groziem 

(260cm), ar minibasketbola bumbu, nav centra auts un 3 sek. zona. 

 

 Rudens krosa stafetes  2 grupas 
 

Komandas tiek vērtētas katrā vecuma grupā, summējot zēnu un meiteņu komandu  

izcīnītās vietas 

 

2002.-2003.g dz. zēni                3x 1000m 

2002-2003.g.dz.meitenes           3x 1000m 

 

2004.g.dz.un jaunāki zēni             3 x 500m 

2004.g.dz.un jaunākas meitenes   3 x 500m 

 

 Volejbols 4:4 

Spēļu kārtību nosaka galvenā tiesnešu kolēģija 

 

2000.g.– 2001.g.dz.grupā 
 
 

 Futbols 7 : 7 
 

Komandā 12 spēlētāji 

Spēles ilgums 2 X 15min. Izcīņas kārtību nosaka galvenā tiesnešu kolēģija. Spēle 

notiek pēc “mazā futbola”  7 : 7 noteikumiem. 

 

 Volejbols 
 

Komandā 10 dalībnieki. 

Tīkla augstums meitenēm – 210 cm, zēniem – 225 cm. Ja ir liels komandu skaits, tad 

spēles notiek līdz 2 – visiem uzvarētiem setiem. Par uzvaru – 2p., par zaudējumu – 

1p., neierašanās uz spēli – 0p. Uzvar komanda ar lielāko punktu summu. Vienādu 

punktu summas gadījumā, augstāku vietu nosaka : 1) lielākais uzvaru skaits starp šīm 

komandām, 2) uzvarēto un zaudēto setu (punktu) attiecības savstarpējās spēlēs. Ja šis 

rādītājs ir vienāds divām komandām, tad augstāku vietu ieņem savstarpējās spēles 

uzvarētājs. 

 

 Basketbols “Jauno basketbolistu kauss” 
 

Komandā 10 spēlētāji 

Spēļu kārtību nosaka galvenā tiesnešu kolēģija. Spēles notiek “A” un “B” gr. 

 

 Kross 2 grupās 
Komandā ne vairāk kā 6 dalībnieki 

 

2000.g.dz. zēni – 1500m , meitenes – 1000m 

 

2001.g.dz. zēni – 1500m , meitenes – 1000m 

 

Ieskaitē vērtē 4 dalībnieku izcīnītās vietas jebkurā disciplīnā. 

 
 

 
 

Zēnus un meitenes vērtē atsevišķi. 

 
 

 Vieglatlētika “Draudzība” 



Komandā 

“A” grupas skolām 6 dalībnieki -  atsevišķi gan zēniem, gan meitenēm  

”B” grupas skolām 4 dalībnieki - atsevišķi gan zēniem, gan meitenēm 

 
 

Programmā : 60m, T/l, B/m, 500m - meitenēm, 800m – zēniem. 

Individuālo uzvarētāju nosaka pēc 4 – cīņas punktu tabulām, komandu vērtējumā 

“A.gr skolām vērtē 5 labākos dalībniekus (4-cīņas punktu summa) gan zēniem,. 

meitenēm 

“B” gr. skolām 3 labākos dalībniekus gan zēniem, meitenēm 
 

 

 Rudens krosa stafetes 
 

Komandas tiek vērtētas katrā vecuma grupā, summējot zēnu un meiteņu komandu  

izcīnītās vietas . 
 

2000.- 2001.g.dz. zēni        3x1000m 

2000.- 2001.g.dz.meitenes 3x1000m 
 

   Florbols 
Komandā 10 spēlētāji 

Laukumā komandā spēlē 4 laukuma spēlētāji un 1 vārtsargs Spēles ilgums 10 

minūtes.Par uzvaru-2p., par neizšķirtu 1p, zaudējumu-0p., par neierašanos uz spēli- 

0p.,Uzvar komanda ar lielāko punktu summu. Vienādu punktu summas gadījumā 

augstāku vietu nosaka: 1)savstarpējo spēļu rezultāts, 2) vārtu attiecība. 

Spēļu kārtību un to norisi nosaka galvenā tiesnešu kolēģija  

 

1998.g. – 1999.g.dz.grupā 

 

 Vieglatlētika “Jauno vieglatlētu kauss” 
 
 

Komandā 6 dalībnieki. Zēnus un meitenes vērtē atsevišķi. 

Programma : 

meitenes – 100m, 600m, 1500m,), 60m/b (13,00 – 76,2 – 8,00), 

 a/l, t/l, lode (3kg) šķēps (400gr), 4 X 100m stafete 

 

Zēni - 100m, 600m, 1500m, 4 X 100m stafete 

a/l, t/l, lode (4kg), 60m/b (13,72 – 84,0 – 8,25),šķēps (600gr),   

Sacensības notiek vienā dienā. 

 Katrs dalībnieks var startēt divās disciplīnās un stafetē. Vienā disciplīnā  

komanda drīkst pieteikt 2dalībniekus. Nav atļauts vienam dalībniekam piedalīties 

600m un 1500m distancē . 

Individuālos uzvarētājus nosaka pēc vieglatlētikas sacensību noteikumiem , katrā 

disciplīnā tiek vērtēti 16.labākie rezultāti pēc šādas skalas; par 1.vietu20.punkti; 

par 2. vietu17 .punkti, par 3.vietu15.punkti, par 4.vietu13.punkti ,par 5.vietu12.punkti 

utt., par 16 vietu 1.punkts Uzvar komanda ar lielāko punktu summu 

 

Komandu cīņā A gr skolām tiek vērtēti 10 labāko rezultātu punkti un stafete  

B gr. skolām 8 labāko rezultātu punkti un stafete . Vienādu punktu skaita 

gadījumā augstāka vieta komanda, kurai vairāk ir augstāku vieta atsevišķās disciplīnās 

 

 Futbols 7 : 7   
 

  Komandā 12 spēlētāji 

  Spēles ilgums 2 X 15min. 

Sacensību kārtību nosaka galvenā tiesnešu kolēģija. 

 Volejbols 
 



Nosacījumi tādi paši kā pārejām grupām. Tīkla augstums zēni 235cm, meitenes 

220cm. 

 

 Kross 2 grupa 
 

Komandā ne vairāk kā 6 dalībnieki. 

Programmā : 1999.g.dz. zēni – 2000m, meitenes – 1500m 

                       1998.g.dz. zēni – 2000m, meitenes – 1500m 

ieskaitē vērtē 4 dalībnieku izcīnītās vietas jebkurā distancē. 

 

 Basketbols “Oranžā bumba” 
 

Komandā 10 dalībnieki. 

Spēles notiek “A” un “B” grupās. 

 Izcīņas kārtību nosaka galvenā tiesnešu kolēģija 

 

 Rudens krosa stafetes 
 

Komandas tiek vērtētas katrā vecuma grupā, summējot zēnu un meiteņu komandu  

izcīnītās vietas . 

1998.- 1999g.dz.zēni        3x1000m 

1998.-1999.g.dz.meitenes 3x1000m 

 

 Florbols 
Komandā 10 spēlētāji 

Laukumā komandā spēlē 4 laukuma spēlētāji un 1 vārtsargs Spēles ilgums 10 

minūtes.Par uzvaru-2p., par neizšķirtu 1p, zaudējumu-0p., par neierašanos uz spēli- 

0p.,Uzvar komanda ar lielāko punktu summu. Vienādu punktu summas gadījumā 

augstāku vietu nosaka: 1)savstarpējo spēļu rezultāts, 2) vārtu attiecība. 

Spēļu kārtību un to norisi nosaka galvenā tiesnešu kolēģija  

 

1995.g.– 1997.g.dz.grupā 

 

 Vieglatlētika “Vidusskolu kauss” 

 
Komandas sastāvā – 6 dalībnieki (jaunietes un jauniešus vērtē atsevišķi). 

Programmā :  
 

Jaunietes – 100m, 400m, 800m, 60m/b , 4 x 100m stafete,  a/l, t/l, trīssoļlēkšana, 

lode – 3kg,     šķēps – 600gr, 

        Jaunieši - 100m, 400m,800m, 3000m, 60m/b ,4 X 100m s 

                                        a/l, t/l, trīssoļlēkšana, lode – 5kg, Šķēps – 700gr     

Vienā disciplīnā komanda var pieteikt divus dalībniekus. Nav atļauts apvienot 

startu 800m un 3000m distancē. 

Komandu vērtējums. 

 

     Komandai vērtē 8 labāko rezultātu punktus un punktus stafetes skrējienā . 

 

Komandu cīņai individuālā dalībnieka rezultāti tiek vērtēti pēc sekojošas punktu 

tabulas: par 1.vietu –17.punkti ,par 2.vietu -15.punkti , par trešo vietu-14.punkti, tālāk 

par katru vietu vienu punktu mazāk, par 16.vietu –1. punkts. 

Vienādu punktu skaita gadījumā divām vai vairākām komandām ,vietu 

sadalījumu tām nosaka pēc augstākām individuāli izcīnītām vietām. 

 Volejbols  
 

Komandā 10 dalībnieki. Tīkla augstums jaunietēm – 224 cm, jauniešiem – 243 cm. 

Par uzvaru – 2p., par zaudējumu – 1p., neierašanos uz spēli – 0p. Ja ir liels komandu 

skaits , tad spēle notiek līdz 2 uzvarētiem setiem. Kopvērtējuma uzvarētāju 

noteikšanai nosacījumi tādi paši kā iepriekšējās grupās . 

 



 Basketbols 
 

Komandā 10 dalībnieki. 

Izcīņas kārtību nosaka galvenā tiesnešu kolēģija. 

 

 kross 3 grupa 
 

Komandā ne vairāk kā 6 dalībnieki, ieskaitē vērtē 4 dalībnieku izcīnītās vietas jebkurā 

distancē. 

 

 

Programmā : 

1995. g.dz. jaunieši – 4000m, jaunietes – 2000m 

1996 .g. dz. jaunieši – 3000m, jaunietes – 1500m 

1997. g.dz. jaunieši – 2000m, jaunietes – 1500m 

 

 

 Futbols 11:11 

 
Komandā 15.dalībnieki 

Spēles ilgums 2 X 20 min. 

 Sacensību reglamentu nosaka galvenā tiesnešu kolēģija. 

 

 

 Rudens krosa stafetes 

 
Komandas tiek vērtētas katrā vecuma grupā, summējot zēnu un meiteņu komandu  

izcīnītās vietas . 

      

      1995.-1997.g.dz. jaunieši 3x2000m 

 

1995.-1997g.dz.jaunietes 3x1000m 

 

 

 Florbols 
 

Komandā 15 spēlētāji 

Laukumā komandā spēlē 5 laukuma spēlētāji un 1 vārtsargs Spēles ilgums20 

minūtes.Par uzvaru-2p., par neizšķirtu 1p, zaudējumu-0p., par neierašanos uz spēli- 

0p.,Uzvar komanda ar lielāko punktu summu. Vienādu punktu summas gadījumā 

augstāku vietu nosaka: 1)savstarpējo spēļu rezultāts, 2) vārtu attiecība. 

Spēļu kārtību un to norisi nosaka galvenā tiesnešu kolēģija  

 

 

 

 

 

 

 


