
NOLIKUMS 

1.Mērķi un uzdevumi.  

Popularizēt ģimenē veselīgu dzīvesveidu un sporta tradīcijas novadā. 

Noskaidrot Krāslavas novada sportiskākās ģimenes. 

Īstenot principu – galvenais nav uzvarēt, bet cīnīties par uzvaru. 

Saliedēt un radīt draudzīgu vidi Krāslavas novada ģimenēm. 

2. Vieta un laiks.  

2019.gada 9. novembris Krāslavas sporta skola. Iepriekšēja pieteikšanās uz e-pastu 

artis.upenieks@kraslava.lv līdz 2019. gada 8. novembrim vai sacensību dienā līdz 

plkst. 10.30. Sacensības notiek no plkst.11.00 līdz plkst. 14.00. 

3. Dalībnieki.  

Ģimeņu komandas. Komandā vismaz 3 dalībnieki. Jābūt vismaz vienam bērnam 

(vecumā līdz 18 gadiem). 

Individuālās sacensības. Katrs dalībnieks startē individuāli. 

4.Pasākuma organizācija. 

• Sacensības organizē un par spēļu rīkošanu atbild Krāslavas sporta skola. 

Galvenais sacensību tiesnesis Artis Upenieks. 

• Par protestu, konfliktsituāciju risināšanu atbild attiecīgā sporta veida tiesnesis. 

Ja konfliktsituāciju nevar atrisināt uz vietas, tad lēmumu pieņem turnīra 

galvenais tiesnesis. 

• Iepriekšēja pieteikšanās (nosaukums, komandas pārstāvis, tel. nr.) 

komandu sacensībām notiek līdz 8. novembrim uz e-pastu 

artis.upenieks@kraslava.lv. Pieteikumus komandas (ar vārdisko sastāvu) 

iesniedz sacensību dienā. 

5.Nodrošinājums 

Organizatori nodrošina sacensības ar nepieciešamo aprīkojumu un apbalvojumus. 

Līdzi jābūt saviem maiņas apaviem. Vēlams būtu arī sporta tērps. 

6. Sacensību kārtība.  

Komandu sacensības  

Ģimeņu komandas piedalās sekojošos sporta veidos: 



1.Naudas skaitīšana (piedalās visa komanda) – komandai noteiktā laikā ir jāsaskaita 

nauda (laiku paziņos disciplīnas tiesnesis). Uzvar komanda kura precīzi saskaita 

naudu. Ja vairākām komandām ir pareizas atbildes, tad uzvar komanda, kura ātrāk ir 

sniegusi pareizo atbildi. 

2.Vai apgalvojums ir pareizs? (piedalās visa komanda) – komandai jāsašķiro 30 

apgalvojumi par Krāslavas novadu – pareizi vai nepareizi. Par katru pareizo atbildi 

tiek piešķirts 1 punkts. Uzvar komanda, kurai ir visvairāk punktu. Uzdevuma izpildei 

tiek dotas 5 minūtes. 

3.Lielā stafete (piedalās visa komanda) – Komanda veic vairākus posmus uz laiku. 

Uzvar komanda, kas stafeti veic visātrāk. 

Individuālās sacensības (komandas labākais rezultāts tiek iekļauts komandu 

kopvērtējumā) 

1.Papīra čūska – dalībnieks saņem 1 A4 papīra lapu, no kuras 1 minūtes laikā ir 

“jāizgatavo” garākā čūska. 

2.Grāzīšu ping-pongs – uz galda tenisa galda ir novietotas glāzes, kurās ir jāiemet 

galda tenisa bumbiņas ar vismaz vienu atsitienu. Katrai no glāzēm ir savs punktu 

skaits. Dalībniekam ir doti 10 metieni. 

3.Maxima īpašais iepirkumu maisiņš – tiesnesis dalībniekam parāda lapu uz kuras ir 

uzrakstīti 8 priekšmeti, kuri pēc iespējas ātrāk ir jāatnes uz starta punktu no aptuveni 

20m attālumā esošās vietas, kurā ir novietoti priekšmeti (ap 30). 

4.Mazā stafetīte – individuāla stafete ar jautrības elementiem. 

5.Mēmais šovs – katrai komandai ir uzdevums izskaidrot 10 vārdus (katra vārda 

skaidrošanai tiek dotas 30 sekundes). Skaidrošanas laikā nedrīkst pieminēt 

skaidrojamo vārdu. 

6.Lidotājs – dalībniekam ir dota 1 A4 lapas, no kurām ir jāizgatavo lidmašīna, kura 

jāaizlidina vistālāk. 

7.Šautriņas – dalībniekam ir doti 9 metieni. 

8.Pupiņu šķirošana– vienā traukā atrodas divu veidu pupiņas, kuras ir jāsašķiro (uz 

laiku). 

7. Vērtēšana. 

Ģimenēm jāpiedalās visās aktivitātēs. 

Komandu uzvarētājs tiek noteikts summējot visu sporta veidu izcīnītās vietas 

kopvērtējumā. Augstāku vietu iegūst tā komanda, kurai ir mazākais punktu skaits. 

Vienādu punktu skaitu gadījumā augstāku vietu iegūst tā komanda, kura ir ieguvusi 

vairāk 1.vietas, ja tad sakrīt, tad skatās 2.vietu skaitu utt. Ja arī iepriekš minētajos 



rādītājos divām vai vairāk ģimenēm ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu ieņem 

komanda, kura ir izcīnījusi augstāku vietu lielajā stafetē. 

8. Dalībnieku veselība.  

Dalībnieki, piesakoties sacensībām, uzņemas atbildību paši par savu veselības 

stāvokli, ņemot vērā savu fizisko atbilstību un sagatavotību atbilstošajam sporta 

veidam. Organizatori nodrošina dežurējošu medicīnisko personālu. 

9. Apbalvošana  

Apbalvotas tiek visas ģimenes. Apbalvošana notiek Krāslavas sporta skolā plkst. 

14:00. 

10. Izmaiņas nolikumā. 

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. 

Plašāka informācija: e-pasts: artis.upenieks@kraslava.lv , tel. nr. 25900775 

 

 

Informējam, ka pasākuma laikā tiek veikta fotografēšana, filmēšana un apsardzes 

sistēmas videonovērošana. 
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