Preiļu
konsultāciju birojs, Preiļu Lauksaimnieku apvienība

„Lauku uzņēmēju
sporta svētki 2014”
NOLIKUMS

2014.gada 11. jūlijs
Riebiņu novads, Stabulnieku sporta stadions

1. Mērķi
 Uzsākt un katru gadu turpināt LLKC Preiļu konsultāciju biroja un Preiļu
Lauksaimnieku apvienības vienu no labākajām tradīcijām organizēt biroja
klientu un Lauksaimnieku apvienības biedru aktīvu atpūtu un saliedēt
sportiskākos lauksaimniekus un lauku teritoriju uzņēmējus.
 Noteikt 2014. gada sportiskākos lauksaimniekus un lauku teritorijas
uzņēmējus individuālajās un komandu disciplīnās.
 Aktīvi un patīkami pavadīt laiku, izkustēties, izvingroties un gūt jaunus
sadarbības partnerus no lauksaimnieku un lauku teritorijas uzņēmēju vidus.

2. Uzdevumi
 Noskaidrot

sportiskāko

lauksaimnieku

un

lauku

teritorijas

uzņēmēju

komandu.
 Noskaidrot personīgās un komandu attiecības ar sporta sacensību palīdzību.
 Draudzības saišu stiprināšanu lauksaimnieku un atbalstītāju vidū.
 Atskriet, atbraukt – gribošajiem; paņemt līdzi – negribošos; neaizmirst –
labākos.
 Panākt, ka darbs ir prieks, bet atpūta vēl lielāks prieks.

3. Vieta un laiks
Sporta svētku vieta: Riebiņu novads, Stabulnieku sporta laukums
Sporta svētku laiks: 2014. gada 11.jūlijs
Ierašanās 11.jūlijā no plkst. 12:00 līdz 12:30.
Sporta svētku kopējā programma – Pielikums Nr.1

4. Pasākuma organizatori un vadība
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Preiļu konsultāciju birojs,
Preiļu Lauksaimnieku Apvienība.

5. Sacensību organizēšanas kārtība
 Sporta spēles notiek pēc pasākuma organizatoru apstiprināta spēļu oficiālā
nolikuma.

 Sacensības notiek gan individuālajos, gan komandu sporta veidos.
 Komandu sporta veidos (sporta spēlēs) dalībnieki spēles aizvadīs grupu
turnīros.

6. Dalībnieki
Vienas komandas dalībnieki var pārstāvēt tikai savu komandu.
Komandu sacensības notiek 5 sporta veidos. Individuālās sacensības notiks 9
disciplīnās. Ārpus komandu konkursa tiks organizētas individuālās sacensības.

7.Sporta veidi, (sīkāka informācija Pielikums Nr. 2 )
Sporta spēļu dalībniekiem ir iespēja piedalīties gan komandu, gan dažādās
individuālajās disciplīnās. Komandas tiek organizētas jau iepriekš, bet individuālajām
disciplīnām katrs dalībnieks varēs pieteikties uz vietas sporta svētku laikā.
Komandu kopvērtējuma sporta veidi
 Volejbols
 Slapjā tautas bumba
 Šaušana
 Virves vilkšana
 Stafete ar šķēršļiem
Komandai jāpiedalās visos sporta veidos. Ja komandas ierašanās uz sporta
sacensībām tiek kavēta vairāk kā 5 minūtes, attiecīgā sporta veida tiesnesim ir
tiesības šai komandai ieskaitīt zaudējumu vai rezultātu nefiksēt.
Komandā jābūt 6 dalībniekiem ( 4 kungi un 2 dāmas). Komandu dalībnieki varēs
piedalīties arī individuālajās disciplīnās. Komandu disciplīnās ( volejbols, slapjā
tautas bumba) pasākuma dienā komandas tiks sadalītas apakšgrupās. Komandas
jāpiesaka pie novada lauku attīstības konsultantiem: Riebiņu novads Tekla Mediņa
tel.26794404; Vārkavas novads Ilga Ušacka tel. 28621460; Līvānu novads Ilze Sola
tel. 28340249; Preiļu novads Elza Elste – Spodra tel. 29426188
Individuālie sporta veidi
 Lauku sieva un lauku vīrs
 Spēcīgākais fermeris (e)
 Stiprākā roka
 Graudaugu, zālāju atpazīšana
 Siena vākšana
 Talka ( 2 cilvēki)
 Šaušana
 Basketbola soda metieni (ar dažāda veida un izmēra bumbām)
 Sievu vizināšana ( šķēršļu trasē)

 Riteņbraukšana
Pieteikšanās individuālajos sporta veidos notiek individuālo spēļu norises vietās. Lai
pieteiktos riteņbraukšanas sacensībās, jāierodas ar savu riteni ( bet būs pieejams
ritenis norises vietā) sīkāk par riteņbraukšanas disciplīnām pasākuma dienā pie Ivara
Dreijera, kurš būs sagatavojis interesantas veiklības disciplīnas.

8. Vērtēšana
 Katra sporta veida rezultātus vērtē tiesnesis
 Komandas sporta veidos iegūtie punkti tiks summēti, un iegūtā summa noteiks
komandas vietu kopvērtējumā.
 Individuālo sporta veidu disciplīnās vīrieši un sievietes tiks vērtēti atsevišķi.
 Uzvarētāja komanda ir tā, kura būs ieguvusi vislielāko punktu skaitu visu
komandu kopvērtējumā. Ja divām komandām ir vienāds punktu skaits, tālāk
tiek tā komanda, kurai ir vairāk izcīnītu 1. vietu. Ja tās ir vienādā skaitā, tad
skatās nākamās vietas.
 Apbalvo katras disciplīnas ( gan komandu sporta veidos, gan individuālājās
disciplīnās) pirmās trīs vietas. Komandu sporta disciplīnās galvenā balva –
kauss un katra dalībnieka apbalvošana.

9. Tiesneši un tiesāšana
 Sacensības tiesā pieredzējuši un kvalificēti tiesneši.
 Katrai disciplīnai būs izvirzīts atbilstošais tiesnesis, kurš informēs par
disciplīnas noteikumiem.
 Protestu tiesnesim iesniedz komandas kapteinis vai noteiktais
komandas oficiālais pārstāvis.

Pielikums Nr 1.

„Lauksaimnieku sporta svētku 2014”
Sporta spēļu programma
Līdz 12:30 Dalībnieku ierašanās un komandu ierašanās, reģistrācija;
12:30 – 13:00 Atklāšanas parāde, (LLKC Preiļu konsultāciju biroja uzruna,
Preiļu Lauksaimnieku Apvienības uzruna, Riebiņu novada domes
priekšsēdētāja uzruna) komandu prezentācija;
13:00 - 13:10 Sākumaktivitāte (kopīga iesildīšanās)
13:10 - 14:30 Komandu sacensības, individuālās sporta disciplīnas
14:30 - 15:00 Pusdienas.
15:00 - 16:30 Komandu sacensības, individuālās sporta disciplīnas
16:30 - 17:30 Finālsacensības komandu disciplīnās
17:30 – 18:00 Tiesnešu un komisijas rezultātu apkopošana
18:00 - 19:00 Apbalvošana. Sportiskāko lauksaimnieku un lauku teritorijas
uzņēmēju sumināšana
19:00 - 02:00 Dejas - grupa „Marchello” Stabulnieku Kultūras nams

Pielikums Nr.2

„Lauksaimnieku sporta svētki 2014” iekļautie sporta
veidi

Komandu sporta veidu noteikumi
Volejbols
Komandā 3 dalībnieki (1 dāma, 2 kungi). Spēle norisinās pēc volejbola noteikumiem
līdz 15 punktam,pie vienas komandas 8 punktiem komandas mainās laukuma
pusēm.
Spēļu laiki var tikt koriģēti atkarībā no komandu izspēļu laikiem.
Par uzvaru komandai piešķir 2 punktus, par zaudējumu 0 punktus, par neierašanos
uz spēli 0 punkti .
Ja apakšgrupā vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu
iegūst komanda:
1.Pēc savstarpējās spēles;
2..Pēc spēļu punktu starpības;
3.Pēc vairāk gūtiem punktiem;
4.Pēc mazāk zaudētiem punktiem.

Tautas bumba
Komandā 6 dalībnieki (2 dāmas, 4 kungi). Spēle norisinās pēc tautas bumbas
noteikumiem ar dalībnieku izsišanu. Spēles laiks 10 min., jeb līdz vienas komandas
visiem izsistiem spēlētājiem. Uzvar tā komanda, kura visvairāk izsit dalībniekus. Par
uzvaru komandai piešķir 2 punktus, par zaudējumu 0 punktus, par neierašanos uz
spēli 0 punkti.
Ja vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu iegūst komanda:
1.Pēc savstarpējās spēles;
2.Pēc izsisto dalībnieku starpības.

Virves vilkšana
Piedalās visa komanda, uzvar tā komanda, kura stiprākā. Par uzvaru piešķir 2
punktus.

Stafete ar šķēršļiem
Piedalās visi komandas dalībnieki, kuru uzdevums ir veikt stafeti pēc iespējas ātrāk.
Komanda, kura uzvarēja iegūst 2 punktus.

Šaušana
Piedalās viens dalībnieks no komandas, kuras komandas dalībnieks uzvar – sašauj
mērķī pēc iespējas lielāku punktu skaitu, tā komanda gūst 2 punktus.

Individuālo sporta veidu noteikumi
Lauku sieva un lauku vīrs
Dalībnieka uzdevums ir lēkt ar kartupeļa maisu pa sagatavotu trasi, kurš to izdarīs
visātrāk, tas būs uzvarētājs, sievietes un vīrieši tiks vērtēti atsevišķi.

Spēcīgākais fermeris (e)
Rokas sānis, rokās tiek turēti 2l spaiņi ar ūdeni. Uzdevums ir noturēt pēc iespējas
ilgāk šos spaiņus. Tiek fiksēts laiks par uzdevuma izpildi.

Graudaugu, zālāju atpazīšana
Dalībniekam būs jāatpazīst ar taustes palīdzību traukā esošie graudi un zālāji.
Dalībnieks, kurš visvairāk atpazīst graudaugus, iegūst uzvaru.

Talka
Disciplīnā piedalās 2 dalībnieki. Pirmā dalībnieka uzdevums ir salasīt noteiktajā
teritorijā izliktos dārzeņus (kartupeļi, bietes, burkāni,ķiploko, sīpoli) ar aizsietām acīm.
Otrs dalībnieks redz un stāsta pirmajam, kur dārzeņi atrodas.

Siena vākšana
Dalībniekam ar siena dakšām jāmet maiss ,kurš pildīti ar sienu, kurš tālāk aizmetīs,
tas iegūst uzvaru.

Zvejnieks
Dalībniekam jāmet zvejnieka zābaks, kurš aizmet vistālāk uzvar.

Šaušana
Dalībniekam no noteikta attāluma jāšauj mērķī. Vienā reizē izšaujot 10 patronas.
Summējot iegūtos punktus, nosaka labāko un precīzāko šāvēju.

Sievu vizināšana
Nepieciešami 2 dalībnieki ( sieva un vīrs) Vīrs ved sievu ķerrā sagatavotajā šķēršļu
trasē, jo ātrāk veic uzdevumu, jo labāk. Vīram acis ir aizsietas, sieva stāsta maršrutu,
lai izbrauktu sagatavoto trasi.

Riteņbraukšana
Disciplīnā jāpiedalās ar savu personīgo velosipēdu (ja nav pasākuma dienā būs
pieejams velosipēds). Disciplīnas būs zināmas svētku dienā – dažādi
riteņbraukšanas veiklības uzdevumi.

Jāņem vērā!
Dalības maksa pasākumā no personas 3 EUR

