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Ropažu novada
CIEMU SPORTA DIENAS
NOLIKUMS
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Mērķis un uzdevums.
Pulcināt kopā iedzīvotājus un sekmēt iedzīvotāju piederību Ropažu novadam,
veicinot fizisko aktivitāšu un sporta popularitāti. Iesaistīt dažādu ciematu iedzīvotājus
dalībai sacensībās visā novadā; veicināt sporta laukumu izmantošanu un sporta
infrastruktūras uzlabošanu novada ciematos.
Laiks un vieta.
Sacensības notiek Ropažu novada ciematos no maija līdz septembrim
26.maijā Kākciemā, pie volejbola laukuma. Sacensību sākums plkst. 12.00
2.jūnijā Silakrogā, pie futbola laukuma. Sacensību sākums plkst. 16.00
25. augustā Tumšupē, pie “Zītari” Sacensību sākums plkst. 18.00
8.septembrī, Zaķumuižā, stadionā. Sacensību sākums plkst. 12.00
15.septembrī Muceniekos, futbola laukums. Sacensību sākums plkst. 18.00
Dalībnieki.
Sacensībās piedalās ikviens Ropažu novadam piederīgs interesents, kura veselība ⃰
un intereses⃰⃰ ⃰ atbilst sacensību programmai un Nolikumam
Sacensību vadība.
Sacensības organizē Ropažu novada pašvaldība: Sporta centrs un
Multifunkcionālie centri, sadarbībā ar novada biedrībām. Sacensību tehnisko vadību veic
nozīmēti sacensību veidu tiesneši. Sacensību vadība var veikt izmaiņas programmā,
kārtībā un vērtēšanā, mainīt distances, pirms sacensību (-as) sākuma, ja tas apdraud
dalībnieku veselību vai drošību vai, ja to prasa ārkārtas apstākļi (neatbilstoši klimatiskie
apstākļi u.c.) vai atcelt kādu sacensību veidu, ja rodas tehniskas problēmas, tā realizācijā
sacensību gaitā - par to paziņojot dalībniekiem.
Pieteikšanās un reģistrācija sacensībām.
Pieteikšanās un reģistrācija komandu spēlēm līdz sacensību atklāšanai.
Individuālajiem veidiem pieteikšanās un reģistrācija sacensību vietā, atvērto startu laikā,
Dalībnieki norāda pieteikumos vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, ar parakstu apliecina
iepazīšanos ar nolikuma prasībām un informētību par veselības atbilstību un reģistrācijas,
rezultātu un foto datu pielietošanu. Iegūtie dati tiek izmantoti sacensību rezultātu
apkopošanai un vērtēšanai. Pasākuma sacensību rezultāti un foto tiek publicēti
pašvaldības informatīvajās vietnēs pasākuma popularizēšanai. Dalībnieki paši atbild par
sava veselības stāvokļa atbilstību visa pasākuma laikā. Nepilngadīgajiem dalībai
sacensībās obligāta pilngadīgas personas atbildība par nepilngadīgā uzvedību un
veselību, tai skaitā arī atļauja nepilngadīgā datu (dalībnieka sacensību reģistrācijas dati,
sacensību rezultāti, fotogrāfijas un video publicēšanai pasākuma popularizēšanai), kas
tiek apstiprināta ar vecāku parakstu pieteikumā vai vecāku rakstiska atļauja bērna
dalībai sacensībās bez vecāku klātbūtnes (skat. pielikumā: Vecāku atļauja).
Pasākuma organizatori, tiesneši un rīkotāji neatbild par dalībnieku veselību un
uzvedību pasākuma laikā. Dalībniekiem tiek nodrošināta pirmā medicīniskā palīdzība.
Izlozes.
Izlozes notiek komandu sacensību veidiem, sacensību dienā, uzreiz pēc
pieteikšanās slēgšanas, vada sacensību veida tiesneši. Pārējās aktivitātes “atvērtais starts”.
Sacensību kārtība un noteikumi: godīgas spēles principi!
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Sporta veidos sacensības notiek pēc oficiālajiem sporta veida noteikumiem,
norādītas tikai atšķirības, atbilstoši sacensību norises vietai un iespējām, dalībnieku
sagatavotībai. “Ciemu sporta dienās’’, kuru programmā iekļauti citi pasākumi: “ZAS
čempionāta vieglatlētikas posms”, Ropažu novada pludmales volejbola turnīrs, ’’Bajāru
trophy’’ - sacensību kārtība, saskaņā ar šo pasākumu Nolikumiem. Noteikumu
skaidrojums nepieciešamības gadījumā sacensību laikā - pie sacensību veida tiesneša.
Sacensību veidos, kuros norādīts vecums, nav atļauts startēt pie citas vecuma grupas.
8.
Vērtēšana un apbalvošana.
8.1. Apbalvošana individuālajos sacensību veidos, komandu spēlēs – pēc pēdējās
spēles. Apbalvotas tiek 1. – 3. vietas norādītajās grupās. Vienāda rezultāta gadījumā vieta
tiek piešķirta, saskaņā ar sporta veida noteikumiem vai individuālajos sacensību veidos
tiesnesis var izsaukt pretendentus uz atkārtotu sacensību uzdevuma veikšanu.
8.2. Apbalvošana sacensībās, kuras iekļautas “Ciemu sporta dienās’’
Dalībniekiem, kuri piedalās Ciemu dienu norisēs iekļautajos sporta un veselīgās atpūtas
pasākumos, reģistrācija, vērtēšana, apbalvošana notiek saskaņā ar šo sacensību
nolikumiem (sacensību apraksti arī www.ropazi/sports/Nolikumi);
1)
Latvijas Atlētiskās vingrošanas vieglatlētikas posma 4 disciplīnās,
2)
Ropažu novada pludmales volejbola posmi.
3)
Veselīgās atpūtas aktivitāte ’’Bajāru trophy’’
9.
Protesti, strīdi, disciplināri pārkāpumi.
Strīdīgus jautājumus izšķir sporta veida tiesnesis. Protestu izskata: sporta veida
tiesnesis, kopā ar konfliktā iesaistīto pušu pārstāvjiem (viens pārstāvis). Disciplināru
pārkāpumu, negodīgas spēles, nesportiskas rīcības gadījumos komanda, vai dalībnieks
var tikt atstādināti no starta, kā arī rezultāts sporta veidā anulēts, par ko lēmumu pieņem
tiesnesis, pārstāvim klātesot.
10. Sacensību izdevumi.
Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku piedalīšanos sacensībās sedz paši dalībnieki.
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu: tiesnešu apmaksa, pirmās medicīniskās
palīdzības nodrošināšana; apkalpojošā personāla - darba grupas apmaksa, apbalvošana
utt. – Ropažu novada pašvaldība: Ropažu Sporta centrs un Multifunkcionālie centri.
Ciemu Sporta dienās iekļautajiem citu organizatoru pasākumiem – pasākuma rīkotāji.

Cita informācija.
Sargāt savu veselību, apzināties un novērtēt savas un tuvinieku, bērnu spējas un
gatavību sacensībām, ievērot sacensību rīkotāju un tiesnešu prasības un norādījumus
(apliecinājums kopējā pieteikumā vai individuālajā pieteikumā, ar parakstu). Jauki atpūsties;
startēt, ievērojot olimpiskos principus un sportisko ētiku.
⃰Uzņemos personīgu atbildību, par savas veselības atbilstību sacensību un aktivitāšu
programmai, esmu izvērtējis un apzinos paredzamo sacensību slodzi un savu dalību aktivitātēs.
⃰ ⃰Piesakoties turnīrā apliecinu, ka esmu informēts, ka sacensību laikā tiek veikta
fotografēšana, filmēšana un tiek publiskoti sacensību rezultāti. Piesakoties turnīram piekrītu, ka
tiek apstrādāti mani personas dati, tai skaitā fotogrāfijas un videoieraksti, kuros esmu redzams, un
tie tiek publicēti pasākuma popularizēšanai. Piekrītu, ka turnīra organizatori publicē turnīra
rezultātus, kas var saturēt manus personas datus.
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Programma
ROPAŽU NOVADA CIEMU DIENAS 2018
26.maijs Kākciemā, pie volejbola laukuma
Sacensību atklāšana 12.00, ar kopīgu brīvdienas rīta rosmi
1. Lielā riteņbraukšanas meistarības klase. Sacensības. Savi braucamrīki, nav
atļauts startēt bez ķiveres. Vērtēšana un apbalvošana 3 grupās: 1) pirmsskolnieki, 2) bērni
līdz 12 gadu vecumam 3) pārējie no 13 gadu vecuma.
2. Nūjošanas ievadkurss. Apmācība un pārgājiens līdz 3 km. Aktīva atpūta
3. “Šķēršļu josla”. Sacensības. Vērtēšana un apbalvošana 2 grupās: līdz 12 gadu
vecumam un no 13 gadu vecuma.
4. Nūjošanas ievadkurss. Apmācība un pārgājiens līdz 3 km
5. Petanka spēles pamati. Apmācība un mini turnīrs. Vērtēšana un apbalvošana 1
grupā.
6. Piepūšamā atrakcija pirmsskolniekiem. Aktīva atpūta mazuļiem vecāku
uzraudzībā.
7. “Bēbīšu” rāpošanas čempionāts. Sacensības. Jauno sportistu vecums: līdz 1,5
gadam.
2.jūnijā Silakrogā, pie futbola un volejbola laukumiem
Sacensību atklāšana 16.00.
1. Pludmales volejbols Novada pludmales volejbola turnīra 1.posms. Vērtēšana un
apbalvošana divās grupās: kungi un dāmas.
2. Loku šaušana. Vērtēšana un apbalvošana 2 grupās: līdz 12 gadu vecumam un no
13 gadu vecuma.
3. Orientēšanās labirints. Vērtēšana un apbalvošana 2 grupās: līdz 12 gadu
vecumam un no 13 gadu vecuma.
4. Petanka spēles pamati. Apmācība un miniturnīrs. Vērtēšana un apbalvošana 1
grupā.
5. Batuts skolas vecuma bērniem. Aktīva atpūta.
6. Lielā riteņbraukšanas meistarības klase. Sacensības. Savi braucamrīki, nav
atļauts startēt bez ķiveres. Vērtēšana un apbalvošana 3 grupās: 1) pirmsskolnieki, 2) bērni
līdz 12 gadu vecumam 3) pārējie no 13 gadu vecuma.
7. Nūjošanas ievadkurss. Apmācība un pārgājiens līdz 3 km. Aktīva atpūta
8. “Bēbīšu” rāpošanas čempionāts. Sacensības. Jauno sportistu vecums līdz 1,5
gadam
25.augustā Tumšupē, pie Multifunkcionālā centra
Sacensību atklāšana 18.00.
1.
2.
3.
4.

Minifutbols. Turnīrs. Laukumā 4 + 1. Apbalvo komandas.
Rodeo bullis. Sacensības. Vērtēšana un apbalvošana 1 grupā.
Piepūšamā atrakcija pirmskolniekiem. Aktīva atpūta mazuļiem vecāku
uzraudzībā.
Lielā riteņbraukšanas meistarības klase. Sacensības. Savi braucamrīki, nav
atļauts startēt bez ķiveres. Vērtēšana un apbalvošana 3 grupās: 1) pirmsskolnieki, 2)
bērni līdz 12 gadu vecumam 3) pārējie no 13 gadu vecuma.
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5.
6.
7.
8.

Petanka spēles pamati. Apmācība un miniturnīrs. Vērtēšana un apbalvošana 1
grupā.
Nūjošanas ievadkurss. Apmācība un pārgājiens līdz 3 km. Aktīva atpūta
“Bēbīšu” rāpošanas čempionāts. Sacensības. Jauno sportistu vecums līdz 1,5
gadam
Āra kinozāle. Atpūta
8.septembrī, Zaķumuižā, stadionā
Sacensību atklāšana 12.00

1. ’’Bajāru trophy’’.
2. Pludmales volejbols. Novada pludmales volejbola turnīra 4.posms. Vērtēšana un
apbalvošana divās grupās: kungi un dāmas.
3. Minifutbols. Turnīrs. Laukumā 4 + 1. Apbalvo komandas
4. Ūdensbumbas
5. Loku šaušana. Vērtēšana un apbalvošana 2 grupās: līdz 12 gadu vecumam un no 13
gadu vecuma.
6. Rodeo bullis. Vērtēšana un apbalvošana 2 grupās: līdz 12 gadu vecumam un no 13
gadu vecuma.
7. Piepūšamā atrakcija pirmskolniekiem. Aktīva atpūta mazuļiem vecāku
uzraudzībā.
8. “Bēbīšu” rāpošanas čempionāts. Sacensības. Jauno sportistu vecums līdz 1,5
gadam

1.
2.

3.
4.
5.
6.
1.

7.

8.

15.septembris Muceniekos, futbola laukums Ātrie
Sacensību atklāšana 18.00.
Minifutbols Minifutbols. Laukumā 4 + 1. Apbalvo komandas.
Lielā riteņbraukšanas meistarības klase. Sacensības. Savi braucamrīki, nav atļauts
startēt bez ķiveres. Vērtēšana un apbalvošana 3 grupās: 1) pirmsskolnieki, 2) bērni
līdz 12 gadu vecumam 3) pārējie no 13 gadu vecuma
„Rodeo bullis”. Vērtēšana un apbalvošana 2 grupās: līdz 12 gadu vecumam un no
13 gadu vecuma.
Piepūšamā atrakcija „Akvārijs” pirmsskolniekiem, sākumskolniekiem. Aktīva
atpūta vecāku uzraudzībā.
Loku šaušana. Sacensības. Vērtēšana un apbalvošana 2 grupās: līdz 12 gadu
vecumam un no 13 gadu vecuma.
Nūjošanas ievadkurss. Apmācība un pārgājiens līdz 3 km. Aktīva atpūta
ZAS čempionāts vieglatlētikā. Sacensība: 60 metru skrējiens +tāllēkšana+ granātas
mešana, 1000 metru kross. Apbalvo visu četru veidu kopvērtējumā, vecuma grupās
no 12 gadu vecuma, saskaņā ar šo sacensību nolikumu
Šķēršļu josla. Sacensības, virvju trase. Vērtēšana un apbalvošana 2 grupās: līdz 12
gadu vecumam un no 13 gadu vecuma.
Āra kinozāle. Atpūta.

