Apstiprināts:
Ķekavas novada pašvaldība
sporta aģentūras direktore
D. Cīrule

Starptautiskās sporta spēles VIA ĶEKAVA 2012
Sacensību Nolikums
2012. gada 28. jūlijā.
1. Mērķis un uzdevums.
Popularizēt aktīvo sportu Ķekavas novadā.
Noskaidrot Starptautisko sporta spēļu VIA Ķekava 2012 labākos sportistus.
2. Sacensību vadība.
Sacensības organizē Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra un Ķekavas novada pašvaldība.
Sacensības vada apstiprināta tiesnešu kolēģija.
3. Individuālo sacensību nolikumi :
3.1. Florbola soda metieni
Dalībnieki.
Sacensībās piedalās visi pieteikušies dalībnieki (bez vecuma ierobežojuma). Atsevišķi tiek vērtēti
vīrieši, sievietes, jaunieši līdz 16 gadiem, jaunietes līdz 16 gadiem.
Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2012. gada 28. jūlijā no plkst. 12.00 pie Ķekavas sporta kluba.
Sacensību galvenā tiesnese Gita Orste.
Sacensību norise.
Dalībnieki priekšsacīkstēs izmet 5 metienus. 10 labākie rezultāti piedalās finālā.
Finālā tiek mesti 5 metieni. Rezultāts priekšsacīkstēs un finālā tiek summēts kopā.
Ja vairākiem dalībniekiem ir iegūts vienāds punktu skaits, tad uzvar dalībnieks, kurš iemetis finālā
vairāk punktus.

3.2. Šautriņu mešana
Dalībnieki.
Sacensībās piedalās visi pieteikušies dalībnieki (bez vecuma ierobežojuma). Atsevišķi tiek vērtēti
vīrieši un sievietes.
Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2012. gada 28. jūlijā no plkst. 11.00 pie Ķekavas sporta kluba.
Sacensību galvenā tiesnese Aija Videniece.
Sacensību norise.
Sacensības notiek pa parastajiem šautriņu mešanas mērķiem, dalībniekiem piesakoties pie
sacensību tiesneša. Katrs dalībnieks izpilda 5 sērijas pa 3 metieniem. Sacensības notiek ar
sacensību organizatoru dotajām šautrām.
10 labāko punktu summu ieguvēji iekļūs finālā. Finālā dalībnieki vēlreiz izpilda 5 sērijas pa 3
metieniem. Priekšsacīkšu un fināla rezultāti tiek summēti. Vienāda punktu skaita gadījumā notiek
atkārtoti metieni pa vienai sērijai līdz uzvarētāja noteikšanai.

3.3. Basketbola soda metieni
Dalībnieki.
Sacensībās piedalās visi pieteikušies dalībnieki. Dalībniekus iedala 4 grupās:
• Jaunietes (14-16 gadiem),
• Jaunieši (14-16 gadiem),
• Vīrieši,
• Sievietes.
Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2012. gada 28. jūlijā no plkst. 12.00 pie Ķekavas sporta kluba.
Sacensību galvenais tiesnesis Guntis Kļaviņš .
Sacensību norise.
Dalībnieki priekšsacīkstēs izmet 15 soda metienus. 10 labākie rezultāti piedalās finālā.
Finālā tiek mesti 15 soda metieni. Rezultāts priekšsacīkstēs un finālā tiek summēts kopā.
3.4. Ūdenstūrisms
Dalībnieki.
Ūdens tūrisma disciplīnā var piedalīties ikviens interesents, kurš apzinās savas spējas patstāvīgi
veikt distanci un ir sasniedzis 14 gadu vecumu. Dalībnieki līdz 14 gadu vecumam drīkst piedalīties
vecāku vai citas pilngadīgas personas uzraudzībā.
Laiks un vieta.
Sacensības norisinās 2012. gada 28. jūlijā no plkst. 11.30 sausajā Daugavā peldētavā iepretī
Dārznieku ielai.
Sacensību norise.
Sacensības notiek sekojošās laivu klasēs:
• piepūšamas vienvietīgās laivas – dalībnieks veic distanci individuāli (sieviešu un
vīriešu ekipāžas);
• piepūšamas divvietīgās laivas – divu dalībnieku sadarbība vienā laivā (sieviešu un
vīriešu ekipāžas. Jauktās ekipāžas (siev.+ vīr.) rezultāts tiek vērtēts pie vīriešu
ekipāžu rezultātiem);
• piepūšamas četrvietīgas laivas – četru dalībnieku (komandas) sadarbība vienā laivā.
Komandā jābūt abu dzimumu pārstāvjiem.
Laika ieskaitē katrai ekipāžai, komandai jāveic airu mešanas un airēšanas „šķēršļu apbraukšana”
etaps. Katrai ekipāžai, komandai tiek dots viens ieskaites brauciens.
3.5. Virves vilkšana
Dalībnieki.
Sacensībās piedalās visi pieteikušies dalībnieki. Vienā komandā 6 dalībnieki.
Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2012. gada 28. jūlijā no plkst. 17.00 starp FK ”Auda” stadionu un Ķekavas
sporta klubu. Sacensību galvenais tiesnesis Staņislavs Mednis.
Pieteikšanās sekretariātā līdz plkst. 16.30.
Sacensību norise.
Sistēma tiek noteikta pēc pieteikušo komandu skaita. Atļauts lietot: aizsargapģērbu ādai - zem
krekla, svarcēlāja jostu virs krekla, sveķus roku tvērienam. Aizliegts lietot : jebkāda veida apavus.

3.6. Jautrības stafete
Dalībnieki.
Sacensībās piedalās visi pieteikušies dalībnieki. Komandā 4 dalībnieki (2 vīrieši + 2 sievietes)
Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2012. gada 28. jūlijā no plkst. 16.00 Fortius laukumā pie skatuves.
Sacensību galvenā tiesnese Anda Knospiņa.
Pieteikšanās sekretariātā līdz plkst. 15.30.
Sacensību norise.
Par šo tiks informēti sacensību dalībnieki 30 min pirms jautrības stafetes sākuma.

4. Pieteikšanās.
Pieteikšanās disciplīnai reğistratūrā vai uz vietas disciplīnas norises vietā pie galvenā tiesneša.
Sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselību un spējām veikt disciplīnu.

5. Apbalvošana.
1.-3. vietu ieguvējus apbalvo ar sporta medaļām un pārsteiguma balvām. Apbalvošana notiek
uzreiz pēc sacensībām.
6. Finansēšana.
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu sedz Ķekavas novada pašvaldības sporta
aģentūra un Ķekavas novada pašvaldība.

