Apstiprinu:
Valkas novada BJSS direktore___________M. Gerke
2017.gada 21.aprīlī

Valkas novada skolēnu sporta spēļu vieglatlētikā
NOLIKUMS
I MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1. Veicināt sporta attīstību mācību iestādēs, pilnveidot izglītojamo vispusīgu attīstību.
2 .Sekmēt talantīgāko izglītojamo izaugsmi.
3. Sekmēt mācību iestāžu izglītojamo iesaistīšanos ārpusstundu sporta pasākumos.
4. Noskaidrot labāko skolu komandas.
II SACENSĪBAS ORGANIZATORI
Sacensības organizē Valkas novada BJSS. Skolas nodrošina atsevišķas tiesnešu brigādes
pēc zemāk pievienotā saraksta.
III SACENSĪBU SARĪKOŠANAS VIETA UN LAIKS.
Sacensības notiek 2017.gada 23.maijā Valkas stadionā. Sacensību sākums plkst. 11.00.
IV DALĪBNIEKI
Sacensības piedalās Valkas novada vispārizglītojošo skolu skolēni.
V SACENSĪBU PROGRAMMA
4.-5.klašu grupa (2005.-2006. g. dz.)
Grupā startē neierobežots dalībnieku skaits, zēnu un meiteņu skaits komandā pēc
izvēles. Komandu vērtējumā ieskaita 2 labāko zēnu un 2 labāko meiteņu rezultātus.
Dalībniekam jāpiedalās visās četrās disciplīnās.
Programma:

Četrcīņa - 60m, tāllēkšana, bumbiņas mešana, 500m
3.klašu un jaun.gr. (2007. g. dz.un jaun.)
Grupā startē neierobežots dalībnieku skaits, zēnu un meiteņu skaits komandā pēc
izvēles. Komandu vērtējumā ieskaita 2 labāko zēnu un 2 labāko meiteņu rezultātus.
Dalībniekam jāpiedalās visās trīs disciplīnās. Tāllēkšanas atspēriena zona ir 1 metrs.
Programma:

Trīscīņa - 60m, tāllēkšana, bumbiņas mešana

VI VĒRTĒŠANA
Vērtēšana notiek pēc vieglatlētikas četrcīņas “Draudzība” punktu tabulām. Individuāli
uzvar dalībnieks ar lielāko punktu summu. Vienādu punktu gadījumā augstāka vieta
dalībniekam kam labāks rezultāts trīscīņā – 60m, četrcīņā – 500 m distancē. Uzvarētājas
komandas nosaka pēc lielākās punktu summas, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijai ieskaitē
vērtē divu labāko zēnu un divu labāko meiteņu savākto punktu summu, lauku skolu
grupā četru labāko punktu summu neatkarīgi zēns vai meitene. Ja tā ir vienāda, tad uzvar
komanda, kurai ir vairāk individuālās 1., 2. utt. vietas.
VII NOSACĪJUMI.
Skolas startē ar skolu numuriem, ierodas uz sacensībām ar sarakstītiem protokoliem
katrai grupai zēniem un meitenēm atsevišķi - tāllēkšanā, bumbiņas mešanā un skriešanas
disciplīnās +1eksemplārs starterim. Pieteikumus un protokolus nodot sekretariātā līdz
10.30
VII APBALVOŠANA
1.-3. vietu ieguvēji saņem medaļu un diplomu, 4.-6.vietu ieguvēji - diplomu. Komandas
apbalvo ar diplomu un balvu.
VIII PIETEIKUMI
Par piedalīšanos sacensībās paziņot pa tālruņiem 64723942; 64722046, 26324114 vai pa
e-pastu bjss@valka.lv līdz 18. maijam.

SACENSĪBU PROGRAMMA
Daudzcīņu veidu secība –
2007.g.dz. un janākas meitenes
2007.g.dz. un janāki zēni
2005. - 2006.g.dz. meitenes
2005. – 2006.g.dz. zēni

60m – b/m – t/l
60m – t/l – b/m
b/m – 60m – t/l – 500m
t/l – 60m – b/m – 500m
TIESNEŠI

Disciplīna
TĀLLĒKŠANA
BUMBIŅAS MEŠANA
FINIŠS

Skola
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
Ērģemes pamatskola
Vijciema pamatskola
Kārķu pamatskola
Ozolu pamatskola

Tiesnešu skaits
3
3
3
3
1

