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NOLIKUMS
LĪVĀNU NOVADA 1. MAIJA STAFEŠU SACENSĪBĀM
“VIENMĒR ESI POZITĪVS !”
1. SACENSĪBU LAIKS,VIETA UN PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA.
Sacensības notiks Līvānu pilsētas centra ielās 1. maijā. Sākums plkst.11.00.Starts
un finišs centra laukumā ( pie REGO). Klašu komandu pieteikšanās līdz plkst.
10.30 starta vietā.
2. SACENSĪBU VADĪBA.
Sacensības organizē Līvānu novada dome sadarbībā ar Līvānu novada dome.
Galvenais tiesnesis M. Vilcāne, sekretāre M. Kulakova.
3. SACENSĪBU DALĪBNIEKI.
Piedalās novada vispārizglītojošo mācību iestāžu 2.-12. klašu audzēkņi un
Vanagu pamatskola. Stafešu komandas: Līvānu 1.v-sk., Līvānu 2. v-sk. klašu
komandas, Rudzātu v-sk., Jaunsilavas, Rožupes, Jersikas, Sutru pamatskolu
komandas. Katrs sacensību dalībnieks atbild par savu veselību.
4. SACENSĪBU PROGRAMMA.
Skrējiena maršruts: Centra laukums, Rīgas iela, Rūpniecības iela, Stacijas iela.
1. 2. - 3..kl. – 4 zēni, 4 meitenes pilsētas sk. 1. 2. – 3. kl. 2 zēni, 2 meitenes p-sk.
2. 4. - 5. kl. – 4 zēni, 4 meitenes pilsētas sk. 2. 4. – 5. kl.2 zēni, 2 meitenes p-sk.
3. 6. - 7. kl. – 4 zēni, 4 meitenes pilsētas sk. 3. 6. – 7.kl. 2 zēni, 2 meitenes p-sk.
4. 8. - 9. kl. – 4 zēni, 4 meitenes pilsētas sk. 4. 8. – 9. kl 2 zēni, 2 meitenes p-sk.
5. 10 . - 12.kl. – 4 jaunieši, 4 jaunietes
6. biedrību, darba kolektīvu, domubiedru stafešu komandas – 2 sievietes, 2vīrieši.
Distances aplis 750 m, sadalīts 4 etapos – 325 m, 125m, 250m,100m. Katrs
dalībnieks veic vienu etapu, pamatskolām katrā aplī pirmos divus etapus skrien
zēni, tad divus etapus skrien meitenes un nodod stafeti nākamās klašu grupas
zēnam utt.. Komandas laiks tiek fiksēts pēc 8.-9.kl.otrās meitenes finiša, tādējādi
kopā veicot četrus apļus. Katrā klašu grupā vidusskolām pirmos četrus etapus
( vienu apli) veic zēni, tad četrus etapus ( vienu apli) veic meitenes. Sestās grupas
kolektīviem pirmos divus etapus veic divi vīrieši, tad divus etapus veic divas
sievietes. Katrai komandai jābūt vienādām atšķirības zīmēm (numuri, kurus
nodrošina sacensību organizatori).
5. UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA.
Uzvarētājkomanda katrā klašu grupā pilsētas skolām un uzvarētājkomanda
pamatskolu grupā saņems piemiņas kausus un balvas, otrās - trešās vietas
ieguvēji – balvas. Skola uzvarētāja pilsētas skolu grupā tiek apbalvota ar kausu
(uzvarētāju nosaka summējot labākās klases katrā klašu grupā uzrādītos laikus ).
Nolikumu sastādīja
Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra „ KVARTĀLS”
vadītāja vietniece M. Vilcāne

