Apstiprinu:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs
___________________________
A.Vaivods
2013.gada ….augustā
RUDZĀTU PAGASTA
SPORTA SVĒTKU
NOLIKUMS
Mērķis.
Popularizēt veselīgu dzīvesveidu un nodarbošanos ar sportiskām aktivitātēm
Līvānu novada iedzīvotāju vidū.
Vieta un laiks
Sporta svētki notiks 2013.gada 24. augustā Rudzātu pagasta Rudzātos
(pie Rudzātu vidusskolas) plkst. 12.00
Sacensību organizētāji un vadība
Sacensības organizē Rudzātu pagasta pārvalde un Rudzātu Saieta nams,
sadarbībā ar Līvānu novada domi.
Sacensību dalībnieki
Sacensībās tiek aicinātas piedalīties Līvānu novada pagastu un Līvānu pilsētas
kultūras iestāžu un kolektīvu komandas ( piecu cilvēku sastāvā 2vīr.+ 3 siev. ),
kā arī ikviens Līvānu novada iedzīvotājs uz individuālajiem startiem.
Sacensību nosacījumi :
1. Komandu stafetes
2. Komandu un individuālie starti
 Kultūras iestāžu komandas piedalās:
1.1. „ Idejas” sacensībās (piedalās komandu kapteiņi).
1.2.
„Ātrs un bez žēlastības” ( 2 dalībnieki ).
1.3. Orientēšanās sacensības ( 5 dalībnieki).
1.4. Dāmīšu sacensības ( 3 dalībnieki ).
1.5.
„Autortiesības” ( 5 dalībnieki).
1.6.
Sacensības „Bižele” ( 4 dalībnieki).
1.7. Konkurentu cīņas ( 5 dalībnieki)

 Komandu un individuālie starti
2.1.Šautriņu mešana ( individuāli)
2.2.Basketbola metieni ( individuāli)
2.3.”Sēņošana ” ( individuāli )
2.4.”Kartupeļu talka” ( individuāli)
2.5.Oriantēšanās sacensības (individuāli)
2.6. Strītbols / komanda/
Apbalvo katrā disciplīnā pirmās vietas ar pārsteiguma balvām.
MĀJAS DARBS!!! (Tiks vērtēts kopsummā)
3. Jāizdomā komandas nosaukums
4. Katra komanda sniedz savu vizītkarti (3-5 min - lūdzu, pieiet radoši šim
uzdevumam! )
5. Jāparūpējas par interesantu komandas noformējumu visas dienas
garumā.
VĒRTĒŠANA :
Kopvērtējumā tiek vērtēta komandas piedalīšanās visos paredzētajos sporta
veidos;
Par katru no disciplīnām komanda saņem punktus:
* par 1. vietu – 1 punkts;
* par 2. vietu – 2 punkti;
* par 3.vietu – 3 punkti;
* par 4. vietu – 4 punkti u.t.t.
Sporta spēļu kopvērtējumā uzvarētāju nosaka pēc sporta veidos mazākās
izcīnītās komandu vietu summas no jebkura sporta veida. Vienādu punktu
skaita gadījumā augstāku vietu izcīna komanda, kurai vairāk izcīnīto
1.vietu, tad 2.vietu u.t.t
Pirmo vietu apbalvo ar Rudzātu pagasta sporta svētku kausu un
pārsteiguma balvām.
Sporta svētku finansēšana
Visus izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu sedz Rudzātu pagasta
pārvalde no sportam paredzētajiem līdzekļiem, Rudzātu Saieta nama budžeta un
sponsoru ziedotajiem līdzekļiem.

Rudzātu Saieta nama vadītāja
Inese Gulbe / 26334163/

LAIKS

SPORTISKĀS AKTIVITĀTES

11:40

Komandu reģistrācija, iesildīšanās.

12:00

Svētku atklāšana
Komandu vizītkartes.

12:30 13:30

Strītbola komandu reģistrācija / komanda /

12:30

Komandu starts

12:30

Šautriņu mešana / individuāli /

12:30

Basketbola metieni / individuāli /

13:00

„Sēņošana” / individuāli /

13:00

„Kartupeļu talka” / individuāli /

13:40

Strītbols / komanda /

14:00

Orientēšanās / individuāli /

16:00

Noslēgums, apbalvošana

Līvānu novada vēstis

