
 

Sporta svētku "Gārsene 2019" nolikums 

 

Laiks un vieta: Sporta svētki notiks 2019.gada 24. augustā. Svētku atklāšana pie Gārsenes pils plkst. 10:00.  

 

Dalībnieki:  
Sporta sacensībās piedalās komandas 6-8 dalībnieku sastāvā - ne mazāk kā 1 daiļā dzimuma pārstāve. 

(Komandu var veidot arī vairākas vai tikai daiļā dzimuma pārstāves. Ja komandu veido jaunieši, tad jābūt ir 

vecāku, vai pārstāvju parakstītām atļaujām. Ja komandā ir tikai viena daiļā dzimuma pārstāve, tad volejbola 

sacensībās nevarēs veikt maiņu.  

Pieteikums: 

Komanda jāpiesaka ar dalībnieku sarakstu līdz 24.augusta plkst. 9:50, reģistratūrā pie Gārsenes pils. 

Komandas dalības maksa 2,00 Eur no katra pieteikumā minētā dalībnieka. Komandas vēlams mutiski 

pieteikt jau iepriekš T: 26318640 vai elektroniski: kristiana2772@inbox.lv vai garsenespils@akniste.lv  

Reģistrācijai pludiņmakšķerēšanas sacensībās (ar 1 āķi) jāpiesakās pie Gārsenes dīķa (pie slūžām) līdz 

24.augusta plkst. 5:50. Zivju iebarošana no 5.30. 

Sporta veidi komandās:  
1. Volejbols - komandā 4 dalībnieki (3+1)  

2. Tūrisma stafete - piedalās 6 dalībnieki (5+1)  

3. Kapteiņa sacensības (1)  

4. Spēka stafete - piedalās 6 dalībnieki (jebkuri 6 dalībnieki)  

5. Intriģējošā stafete - piedalās 6 dalībnieki (jebkuri 6 dalībnieki)  

6. „Trāpīts 10niekā” - piedalās 6 dalībnieki (5+1)  

Individuālie sporta veidi:  
1. Pludiņmakšķerēšana (no 6:00-9:00, dalībnieki pēc dzimuma netiek dalīti)  

2. Spēka vingrinājumi (S un V atsevišķi)  

3. Šaušana (S un V atsevišķi)  

4. Smaguma mešana (S un V atsevišķi)  

5. Plaušu vēdināšana (S un V atsevišķi)  

6. Badmintons (S un V atsevišķi)  

Komandu vērtēšana:  
Komandu kopvērtējumā tiek ņemti vērā komandas rezultāti visās 6 disciplīnās. Uzvar komanda, kura 

ieguvusi mazāko vietu summu. Ja komanda nepiedalās kādā disciplīnā, tad šajā disciplīnā tā saņem 

vērtējumu kā par pēdējo vietu. Piemēram- ja Sporta svētkos pieteikušās 7 komandas, tad par pēdējo 7.vietu 

pienākas 7 punkti. Vienādu rezultātu gadījumā augstāka vieta pienākas komandai, kurai ir vairāk iegūtu 

augstāko vietu atsevišķās disciplīnās. Ja arī šis rādītājs ir vienāds, tad augstāku vietu iegūst komanda, kurai 

ir labāka vieta tūrisma stafetē. Ja komanda neievēro noteikto dalībnieku sastāvu, komanda tiek 

diskvalificēta. Ja komanda 5 min. laikā neierodas uz spēli vai sacensību pēc atkārtota uzaicinājuma, tiesnesis 

komandai ieskaita zaudējumu. Komandas dalībniekiem visās sacensībās jāpiedalās sporta apģērbos un sporta 

apavos bez naglām un citiem palīglīdzekļiem. Par komandas drošību atbild paši komandas dalībnieki, vai to 

vecāki, ko apliecina rakstiskais pieteikums ar komandas kapteiņa un komandas dalībnieku parakstiem. 

Individuālajās disciplīnās drīkst piedalīties visi, arī bērni (ne jaunāki par 4.klases vecumu), kas pieteikušies 

sacensībām pie konkrētās disciplīnas tiesneša. Dalībnieki tiek dalīti pēc dzimuma, bet netiek dalīti pēc 

vecuma, izņemot makšķerēšanu. Individuālajās disciplīnās drīkst startēt arī komandu dalībnieki, ja tas 

netraucē komandu startiem.  

Apbalvošana:  
Komandas un individuālo sacensību uzvarētāji tiks apbalvoti ar kausiem, medaļām un sacensību sponsoru 

balvām.  

Piezīme:  
Vadoties pēc klimatiskajiem un citiem apstākļiem, Sporta svētku organizatori var veikt izmaiņas Nolikumā. 

  

Sacensību galvenais tiesnesis – Aivis Ruļuks 


