APSTPRINU
Liepājas rajona Sporta skolas
direktors
D. Zombergs
2018. gada 27. decembrī

LIEPĀJAS RAJONA NOVADU X SKOLĒNU SPORTA SPĒĻU
NOLIKUMS 2019. GADAM.
1. MĒRĶI UN UZDEVUMI
1.1. Nodrošināt iespējas skolēniem piedalīties sacensībās.
1.2. Noskaidrot labākos skolēnus atsevišķos sporta veidos.
1.3. Noskaidrot labākās skolas komandu sporta veidos.
2. VIETA UN LAIKS
Sacensību 1. posms notiek skolās uz vietas. 2. posms notiek sacensību kalendārā plānā
noteiktā vietā un laikā. Sacensību sākums plkst. 10:00
3. ORGANIZATORI
Sacensības organizē Liepājas rajona Sporta skola sadarbībā ar vispārizglītojošām skolām.
Sacensību koordinatore Liepājas rajona Sporta skolas direktora vietniece Lita Leja,
tel.nr. 29897457 vai direktors Dainis Zombergs tel.nr. 29176824
e-pasts: lrsportaskola@inbox.lv
Skolas direktors un sporta pedagogs vietā, kurā notiek sacensības, nodrošina dalībnieku
drošību un medicīniskā personāla klātbūtni.
4. DALĪBNIEKI
I VIDUSSKOLU GRUPA- Grobiņas ģimnāzijas, Aizputes, Nīcas, Pāvilostas, Priekules,
Vaiņodes vidusskolu un Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā
struktūrvienības audzēkņi.
II PAMATSKOLU GRUPA- Aizputes pagasta pamatskolas, Bārtas pamatskolas, Durbes
pamatskola, Dzērves pamatskolas, A. Spāģa Dunalkas pamatskolas, Gaviezes pamatskolas,
Grobiņas sākumskolas, Kalvenes pamatskolas, Kapsēdes pamatskolas, Māteru Jura
Kazdangas pamatskolas, Kalētu pamatskolas, Krotes Kronvalda Ata pamatskolas, Rucavas
pamatskolas, Rudes pamatskolas, Vērgales pamatskolas, Sikšņu pamatskolas, Virgas
pamatskolas, Grobiņas pagasta sākumskolas, Lažas un Purmsātu speciālās skolas audzēkņi.

5. VECUMA GRUPAS
No 2019.g. janvāra līdz jūnijam
,,A”- 2000.- 2002.g.dz. + 1 gadu vecāks/-a audzēknis/-e
,,B’’- 2003.-2004.g.dz. + 1 gadu vecāks/-a audzēknis/-e, kurš/-a mācās pamatskolas klasē
,,C”- 2005.-2006.g.dz.
,,D”- 2007.-2008.g.dz.
,,E”- 2009.g.dz. un jaunāki.
No 2019.g. septembra līdz decembrim
,,A”- 2001.-2003.g.dz. + 1 gadu vecāks/-a audzēknis/-e
,,B’’- 2004.-2005.g.dz. . + 1 gadu vecāks/-a audzēknis/-e, kurš/-a mācās pamatskolas klasē
,,C”- 2006.-2007.g.dz.
,,D”- 2008.-2009.g.dz.
,,E”- 2010.g.dz. un jaunāki.
Vienā sporta veidā dalībnieks drīkst startēt tikai vienā vecuma grupā. Par neatbilstoša vecuma
audzēkņa piedalīšanos sacensībās – skolas komandas diskvalifikācija no sacensībām uz vienu
gadu visos sporta veidos.
6.

SACENSĪBU PROGRAMMA

Sacensības notiek sešos komandu sporta veidos (basketbolā, futbolā, tautas bumbā, volejbolā,
florbolā, telpu futbolā) divās skolu grupās un septiņos individuālos sporta veidos (vieglatlētikas
četrcīņā, galda tenisā, krosā, vieglatlētikā, šahā, dambretē, novusā) visām skolām vienā grupā.
Katrs novads organizē sacensības vismaz vienā sporta veidā.
Aizputes novads – futbolā (A ) Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā
struktūrvienība (oktobrī), volejbolā (A; B I ) Aizputes vidusskolā(martā)
Durbes novads – galda tenisā (A; B; C; D; E)( februārī), futbolā (B ) (oktobrī) Durbes
pamtskolā.
Grobiņas novads – florbolā meitenēm (A; B I ) Grobiņas ģimnāzija(janvārī), florbolā ( B II )
grupas meitenēm Kapsēdes pamatskolā (janvārī), florbolā ( B II ) zēniem Kapsēdes pamatskolā
(janvārī), dambrete, šahs (A; B) Gaviezes pamatskola (aprīlī)
Nīcas novads – telpu futbolā (A; B I ) Nīcas vidusskolā (aprīlī),
Pāvilostas novads – volejbolā zēniem ( B I ) Pāvilostas vidusskolā (martā), (B II) zēniem un
meitenēm Vērgales pamatskolā (martā)
Priekules novads – novuss (A; B) Priekules vidusskolā (februārī ), basketbolā ( B II ) zēniem
un meitenēm Kalētu pamatskolā ( novembrī), basketbolā zēniem un meitenēm (A; B I )
Priekules vidusskolā (novembrī)
Rucavas novads – krosā ( A; B; C; D; E ) Rucavas pamatskolā (aprīlī)
Vaiņodes novads – tautas bumbā ( D ) (februārī), vieglatlētikas četrcīņā (C; D) Vaiņodes
vidusskolā(septembrī).
Visi novadi – vieglatlētika (A; B; C; D) (maijā) Aizputes stadionā.
Komandu sporta veidos drīkst pieteikt ne vairāk kā 10 dalībniekus. Individuālos sporta veidos
no katras skolas drīkst startēt trīs zēni un trīs meitenes katrā vecuma grupā. Vieglatlētikā
dalībnieku skaits neierobežots. Lai sacensības notiktu, jāpiesakās vismaz trīs komandām vai 3
dalībniekiem individuālos sporta veidos.

Komandām jābūt tērptām sporta veida noteikumiem atbilstošos sporta tērpos.
7. APBALVOŠANA
Uzvarētāja komanda sporta veidos tiek apbalvota ar kausu un diplomu, komandas
dalībnieki - ar diplomiem.
Individuālos sporta veidos dalībnieki tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem
(apbalvošanu nodrošina skola, kurā notiek sacensības, izņemot vieglatlētiku, kur apbalvošanu
nodrošina sporta skola).
8. PIETEIKUMI
Iepriekšējos pieteikumus par piedalīšanos konkrētos sporta veidos un gatavību organizēt
un apbalvot sacensību dalībniekus savās skolās sacensību programmā norādītos sporta veidos
(vēlams norādīt datumu), apstiprinātus ar mācību iestādes direktora parakstu iesūtīt līdz
2018.gada 10. janvārim Liepājas rajona Sporta skolas direktoram D. Zombergam e-pastā
lrsportaskola@inbox.lv tel. 29176824.
Komandas, kuras nebūs pieteiktas kādā no sporta veidiem, pie sacensībām netiks
pielaistas. Par komandas neierašanos uz sacensībām, ziņot nekavējoties.
Vārdiskie pieteikumi ar dalībnieku vārdiem, uzvārdiem, dzimšanas datiem, dalībnieku
numuriem, vecuma grupu un medicīnas darbinieka parakstiem, ka audzēknis drīkst piedalīties
sacensībās, jāiesniedz 15 min. pirms sacensību sākuma sacensību tiesnesim. Vieglatlētikas
pieteikumus nosūtīt trīs dienas pirms sacensību sākuma e-pastā: lrsportaskola@inbox.lv.

