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MĒRĶI UN UZDEVUMI
1. Veicināt mācību iestāžu audzēkņu iesaistīšanu ārpusstundu sporta pasākumos, lai nodrošinātu
kvalitatīvu sporta mācību programmas vielas apguvi.
2. Noskaidrot labākās skolu komandas atsevišķos sporta veidos un kopvērtējumā pa vecuma
grupām.
3. Sekmēt talantīgāko audzēkņu atlasi sporta rezervju sagatavošanai.
4. Popularizēt un veicināt interesi par sporta nodarbībām skolu audzēkņiem.

SPORTA SPĒĻU VADĪBA
1. Sporta spēles organizē un vada Balvu Sporta skola kopā ar sporta skolotājiem. Sporta spēļu
galvenais tiesnesis – Arnis Voika.
2. Sacensības notiek divos posmos:
• pirmais posms – sacensības skolā organizē un vada sporta skolotājs kopā ar skolas
pedagoģisko kolektīvu. Nolikumu apstiprina skolas direktors.
• otrais posms – sacensības starp skolām atsevišķos sporta veidos vada Balvu sporta skola
kopā ar tiesnešu brigādi, kura apstiprināta skolēnu sporta spēļu kalendārā.

SACENSĪBU DALĪBNIEKI
Balvu novada atklātajās skolēnu sporta spēlēs piedalās: Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas
novadu skolu komandas.
Balvu novada sporta spēles notiek sekojošās vecuma grupās:
„D” grupa – 2008. g.dz. un jaunāki
,,C” grupa – 2006.- 2007.g.dz.
,,B” grupa – 2004.- 2005.g.dz.
,,A” grupa – 2000.-2003.g.dz.
Pamatskolas, izņemot Balvu pamatskolu, „D” un „C” grupās drīkst startēt ar
dalībniekiem, kuri ir par vienu gadu vecāki.

PIETEIKUMI UN UZŅEMŠANA
Pieteikuma forma – atbilstoša sporta veida sacensību noteikumiem (pieteikumu obligāti
jāapstiprina skolas direktoram, sporta skolotājs izved instruktāžu skolēniem par drošības tehnikas
noteikumu ievērošanu sacensību laikā un katrs skolēns parakstās dalībnieku pieteikumā).
Sporta spēlēm skolu komandas pa sporta veidiem un vecuma grupām
(pirmajam pusgadam) jāpiesaka līdz šī gada 20.septembrim, otrajā pusgadā līdz pirmajām
sacensībām. Neiesniedzot iepriekšējo pieteikumu norādītajā laikā, skolas komanda paziņo, ka
Balvu novada skolēnu sporta spēlēs nepiedalās. Izmaiņas iepriekšejā pieteikumā var veikt vienu
dienu pirms sacensībām, informējot par to galveno tiesnesi.
Sporta veidu atbildīgajām personām par notikušajām sporta spēlēm divu dienu laikā pēc sacensībām,
ziņot galvenajam tiesnesim un iesniegt sporta spēļu rezultātus, un protokolus.

Iepriekšējie pieteikumi vieglatlētikai obligāti jāveic trīs dienas pirms sacensībām pa
tālr./faksu 64521087, vai personīgi sporta spēļu galvenajam tiesnesim.
Ceļa un komandējuma izdevumus sedz komandējošā skola.

VĒRTĒŠANA
Visās skolēnu sporta spēļu individuālajās un komandu sacensībās vidusskloas un
pamatskolas startē kopā, bet vecuma grupas vērtē atsevišķi.
Kopvērtējumā – katrai skolas komandai, katrā vecuma grupā vērtē 4 ieskaites un punktus
sadala sekojoši: I vieta-17 punkti, II vieta-14 punkti, III vieta-12 punkti, IV vieta-10 punkti, V vieta9 punkti, u.t.t.
„B” grupā pamatskolām iegūtos punktus reizina ar 1.25 koeficientu.
Ja kopvērtējumā punktu summa ir vienāda, tad augstāko vietu iegūst tās skolas komanda,
kurai ir vairāk izcīnītas augstākas vietas sporta spēļu sporta veidos.
Ja skolēnu sporta spēļu individuālajos veidos divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu
skaits, tad augstākā vietā ierindojas komanda, kurai ir vairāk izcīnītu augstāko vietu.
Kausu izcīņas sporta veidi, kopvērtējumā netiek vērtēti.

SPORTA SPĒĻU SISTĒMA UN NOTEIKUMI
ATSEVIŠĶOS SPORTA VEIDOS
1.FUTBOLS – sacensības notiek pēc futbola 7:7 spēles noteikumiem, spēles laiks pa grupām:
D gr. – 2x7 min., C gr. – 2x10 min., B gr. – 2x12 min., A gr. – 2x12 min.
Neizšķirta rezultāta gadījumā pēc spēles soda sitieni. Meitenēm atļauts spēlēt savas vecuma
grupas zēnu komandā.
2.BASKETBOLS – sacensības notiek pēc pastāvošiem spēles noteikumiem, spēles laiks: C gr. 2x8 min., B gr. – 2x10 min., A gr. – 2x10 min.
Vidusskolu A un B un pamatskolu B grupas meitenes spēlē ar Nr.6 , zēni ar Nr.7 basketbola
bumbām.C grupas zēni un meitenes spēlē ar Nr. 5 basketbola bumbām.
3.VOLEJBOLS – sacensības notiek pēc pastāvošiem spēles noteikumiem. Spēle rit līdz 2 setu
uzvarai. Pamatskolām un vidusskolām katrā vecuma grupā spēles notiek atsevišķi. Komandām
izcīnītā vieta tiek noteikta 1- pēc izcīnītajiem punktiem, 2- pēc uzvarētajiem setiem, 3- pēc
savstarpējās spēles.
Tīkla augstums:
zēni
meitenes
C grupā
2.25m
2.15m
B grupā
2.35m
2.24m
A grupā
2.43m
2.24m
Pamatskolu „C” grupas zēnu un meiteņu komandas spēlē uz 6x6m liela laukuma.
4.TAUTAS BUMBA – sacensības notiek pēc pastāvošiem sacensību noteikumiem. Spēles laiks
D gr. – 2x5 min., meitenes un zēni startē ar atsevišķām komandām.
Latgales reģionā piedalās komanda, kura ir uzvarējusi pārspēlēs ( starp vidusskolām un
pamatskolām) un kuras komandas sastāvā ir tikai 2008. g.dz.un jaunaki.

5.VIEGLATLĒTIKAS KROSS
Vieglatlētikas krosā katras skolas komandas un vecuma grupas sastāvs ir 3 zēni un 3 meitenes.
Visās grupās vieglatlētikas krosa sacensības tiek organizētas stafetes veidā, katrā vecuma grupā,
katrs dalībnieks veic 5 etapus.
6.VIEGLATLĒTIKA – vidusskolām A grupā individuālos uzvarētājus nosaka pēc IAAF
sacensību noteikumiem. Jaunietes un jaunieši komandu vērtējumā startē un tiek vērtēti atsevišķi.
Komandas sastāvs 5 dalībnieki, katrs var startēt 2 disciplīnās un stafetes skrējienā. Komandai vērtē 7
labākos punktus un punktus stafetes skrējienā ( 7+1). Komandu cīņā individuālā dalībnieka rezultāti
tiek vērtēti pēc sekojošas punktu tabulas 1.vieta – 17 p.,2.vieta –15 p., 3.vieta – 13 p., 4.vieta – 12pti. utt.
Sacensību programma: A grupas meitenes – 100 m,400 m,800 m, 4x100 stafete,
augstlēkšana, tāllēkšana, lode (3 kg), šķēps.
A grupas zēni - 100 m, 400 m, 1500 m, 4 x100 m stafete, augstlēkšana, tāllēkšana, lode (5 kg),
šķēps.
B grupā – Zēni un meitenes komandu vērtējumā startē un tiek vērtēti atsevišķi.
Komandas sastāvs 5 dalībnieki, katrs var startēt 2 disciplīnās un stafetes skrējienā. Komandai
vērtē 7 labākos punktus un punktus stafetes skrējienā ( 7+1). Komandu cīņā individuālā
dalībnieka rezultāti tiek vērtēti pēc sekojošas punktu tabulas: par 1. vietu – 20 p., 2.vietu – 18 p.,
3.vietu – 16 p., 4.vietu – 15 p., utt., Uzvar komanda ar lielāko punktu
summu.
meitenes – 100 m, 400 m, 800 m, 4x100 m stafete, augstlēkšana, tāllēkšana, lode (3 kg), šķēps.
Zēni - 100 m, 400 m, 1500 m, 4x100 m stafete, augstlēkšana, tāllēkšana, lode (4 kg), šķēps.
C un D grupa – 60m, bumbiņas mešana, T/l, 500m meitenēm, 800m zēniem.
C un D grupā - zēni un meitenes komandu vērtējumā startē un tiek vērtēti atsevišķi, komandas
sastāvs 5 dalībnieki, komandas ieskaitē 3 labākie rezultāti. Sacensībās uzrādītais rezultāts tiek
vērtēts pēc četrcīņas punktu vērtēšanas tabulām.
A un B grupās katra komanda vienā disciplīnā var pieteikt ne vairāk kā divus
dalībniekus.
Komandas dalībnieku izmaiņas drīkst veikt ne vēlāk kā 30 min. pirms sacensību
sākuma.
7. „DROŠIE UN VEIKLIE”- stafešu sacensības notiek D grupā, komandā 12 dalībnieki (
stafetē piedalās 5 zēni + 5 meitenes), stafešu apraksts tiks izsūtīts mēnesi pirms sacensībām.
8. KAUSA IZCĪŅAS – tiks organizētas sekojošos sporta veidos: galda spēlēs, hokejā (vai
florbolā un pludmales volejbolā, nolikumi kausa izcīņas sporta veidos skolām tiks izsūtīti ne
vēlāk kā 2 nedēļas pirms sacensībām.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
Sporta spēlēs ( futbolā, volejbolā, basketbolā un tautas bumbā ) trešo vietu izcīnījusī
komanda nodrošina finālspēles tiesāšanu.
Tautas bumbā un „Drošie un veiklie” stafetēs pamatskolu komandas D grupā var startēt ar
2007. gadā dzimušiem dalībniekiem.
Individuālajos sporta veidos skolas komanda, katrā vecuma grupā drīkst pieteikt 2
dalībniekus, kas startēs individuāli, to norādot pieteikumā.
Sporta spēļu veidos, katrā vecuma grupā ( gan zēniem, gan meitenēm) skolas komanda var
startēt ar 2 komandām, iepriekš norādot, kura komanda startē ieskaitē.

Nolikumā neatrunātie noteikumi ir lemjami un pieņemami, sporta skolotāju metodiskās
apvienības semināros, nobalsojot ar balsu vairākumu.

PROTESTI
Ja skolotājs ir pārliecināts, ka šī nolikuma vai nolikumā ietverto sporta veidu noteikumu
neievērošanas rezultātā tiek pārkāptas komandas intereses, skolotājam ir tiesības iesniegt rakstisku
protestu (sīks notikuma izklāsts).
Sacensību laikā protesta iesniedzējs brīdina attiecīgā sporta veida galveno tiesnesi, par
konkrēto pārkāpumu, ja šī situācija netiek atrisināta, tad vienas stundas laikā pēc sacensībām tiek
iesniegts protests galvenajam tiesnesim (sporta veidā).
Attiecīgā sporta veida galvenais tiesnesis uzreiz pēc protesta saņemšanas ziņo sporta spēļu
galvenajam tiesnesim un nosūta protesta kopiju pa faksu 64521087.

APBALVOŠANA
Godalgoto vietu skolu komandas un dalībnieki katrā sporta veidā tiks apbalvoti ar
diplomiem. Kausa izcīņas sporta veidos, katrā vecuma grupā, uzvarētāj komandai pasniegs
kausu, 2. un 3. vietas komandām diplomus, 1.-3.vietu dalībniekiem diplomus. Kopvērtējumā 1.3. vietas izcīnījušās skolas katrā vecuma grupā apbalvos ar diplomiem un kausiem.
Kopvērtējuma uzvarētājām skolām katrā vecuma grupā tiks pasniegtas balvas.
Balvu novada Sporta skola
Tālr./fakss 64521087
Mob. t. 29432008

Pielikums nr.1

SKOLĒNU SPORTA SPĒĻU KALENDĀRS
2019./2020.m.g. I semestrim
Sporta veids
Pludmales v/b

Grupa
A;B un C

Datums
11.09.2019.

Vieta
Balvi

Dalībnieki
Pēc nolikuma

Galv. tiesnesis
A.Voika

Futbols

B
A

17.09.2019.
03.10.2019.

Balvi
(sintētikas lauk.)

Pēc nolikuma
Pēc nolikuma

J.Zakarīts
J.Zakarīts

Vieglatlētika

A;B un C

25.09.2019.

Pēc nolikuma

S.Keisele

V/A kross

A;B;C;D

08.10.2019.

Pēc nolikuma

A.Voika

Volejbols

A

21.11.2019.

B

06.11.2019.

C

03.12.2019.

A

12.12.2019.

Balvu pilsētas
stadions
Balvi (Parks pie
upītes)
Baltinavas vsk.
Baltinavas vsk.
BPVV
BVĢ
BPVV
BVĢ
BPVV
BVĢ

Basketbols

Jaunieši
Jaunietes
Zēni
Meitenes
Zēni
Meitenes
Jaunieši
Jaunietes

V.Gamazins
V.Gamazins
G.Stepanovs
V.Duļevskis
G.Stepanovs
V.Duļevskis
G.Stepanovs
J.Zakarīts

* BPVV – Balvu profesionālā vispārizglītojoša vsk.
* BVĢ – Balvu Valsts ģimnāzija

Sacensību sākums plkst. 10.00( ierašanās 9:30, izloze 9:50)
V/A krosam sacensību sākums pl. 12.00
Olimpiskā diena 2019 – 2019. gada 20. septembrī BVĢ sporta laukumos. (ierašanās
9:30)

