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Madonas novada pašvaldības darbinieku vasaras sporta spēles 2019
NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevumi
Popularizēt aktīvu, veselīgu dzīvesveidu Madonas novadā. Veicināt savstarpējo
komunikāciju un sadarbību. Noskaidrot 2019. gada Madonas novada sportiskāko pagasta
pārvaldi.
2. Sacensību vadība
Sacensības organizē Madonas novada Vestienas pagasta pārvalde sadarbībā ar Madonas
novada pašvaldību. Kontaktpersona – Juris Švarcs – 26847486.
3. Laiks un vieta
Sacensības notiks 2019. gada 17. augustā Madonas novada Vestienas pagastā, pie Vestienas
pamatskolas. Dalībnieku reģistrācija sacensību dienā no 9.00 līdz 10.00 sekretariātā. Sacensību
atklāšanas parāde 10.00. Sacensību atklāšana notiks pie Vestienas pamatskolas.
4. Sacensību dalībnieki
Madonas novada domes deputāti, administrācijas darbinieki, pārvalžu štatos esošie
darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Domes deputāti un administrācijas darbinieki veido vienu
komandu, katra pārvalde - vienu komandu. Komandā dalībnieku skaits neierobežots, bet ne
mazāk kā 5, tajā skaitā vismaz 2 sievietes. Katrs dalībnieks pasākuma laikā pilnībā atbild par
savu veselību.
5. Pieteikšanās
Pagastu komandas pieteikumus Madonas novada pašvaldības darbinieku vasaras sporta
spēlēm iesniedz līdz 2019. gada 12. augustam (pieteikuma anketa pielikumā), pieteikumu
nosūtot uz e-pasta adresi: jurisuga@inbox.lv
Sacensību programma
Makšķerēšana - komandā 1 dalībnieks.
Zolīte - komandā 1 dalībnieks.
Jautrības stafete - komandā 4 dalībnieki (vismaz 2 sievietes).
Pludmales volejbols - komandā 2 dalībnieki (vismaz 1 sieviete).
Šautriņu mešana - komandā 4 dalībnieki (vismaz 2 sievietes).
Vadītāju cīņa - sacensībās piedalās pārvalžu vadītāji, ja startē ne pārvaldes vadītājs, viņus
vērtē aiz pārvalžu vadītājiem.
7. Sporta darba organizatoru cīņa – sacensībās piedalās sporta darba organizatori, ja startē kāds
cits, tad viņus vērtē aiz sporta darba organizatoriem.
8. Balonu cīņas - 2 komandas - komandā 2 dalībnieki (no 4 dalībniekiem vismaz 2 sievietes).
9. Cīņas uz baļķa – komandā 3 dalībnieki (vismaz 1 sieviete).
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7. Vērtēšana un uzvarētāju apbalvošana
Sacensības notiek 9 sporta veidos. Kopvērtējumā komandas vietu nosaka pēc 8 sporta
veidiem, kopvērtējumā neieskaitot vienu sliktāko komandas rezultātu, sasummējot iegūtos
punktus. Punkti disciplīnās tiek piešķirti pēc katrā disciplīnā ieņemtajām vietām (1. vieta – 1
punkts, 2.vieta – 2 punkti u.t.t.). Komandai, kurai nav 8 sporta veidu ieskaites, tiek piešķirts
n+1, kur n ir kopējais komandu skaits sacensībās. Ja punktu skaits ir vienāds, augstāku vietu
izcīna komanda, kura ieguvusi vairāk augstākas vietas.
Kopvērtējumā ar Madonas novada pašvaldības dāvinātajiem kausiem tiks apbalvotas 1.-6.
vietu ieguvējas komandas. Komandu sporta veidos ar kausiem tiks apbalvotas 1.-3.vietu
ieguvējas komandas. Individuālajos sporta veidos ar medaļām, 1.-3.vietu ieguvēji atsevišķi
vīriešiem un sievietēm.
8. Individuālie sporta veidi
Pasākuma programma un sīkāka informācija par sporta veidiem tiks izsūtīta
līdz 8. augustam.
Tiekamies Vestienā!

