
Apstiprinu:
Aglonas novada Sporta centra vadītājs                    O. Komars

PREIĻU, LĪVĀNU, AGLONAS, RIEBIŅU, VĀRKAVAS 
SKOLU SACENSĪBU PAVASARA KROSĀ

N O L I K U M S

1. Vieta un laiks.
Sacensības notiek pie Aglonas vidusskolas 2017.gada 12.aprīlī plkst. 10.30.

2. Dalībnieki.
1.grupa - vidusskolas: komandas sastāvs 13 dalībnieki
2.grupa - pamatskolas: komandas sastāvs 10 dalībnieki

3. Programma.
Dzimš.gadi Jaunietes-meitenes Jaunieši-zēni
2005. g. dz. un jaunāki 500 m 500 m
2003.- 2004.g. 1000 m 1000 m
2001.- 2002.g. 1000 m 1000 m
1997.- 2000.g. 1000 m 2000 m

2000.dz.g.  pamatskolu  dalībnieki  startē  kopā  ar  vidusskolām.  Preiļu  1.psk.  startē
vidusskolu grupā.

4. Nosacījumi.
Dalībnieks  startā  ierodas  atbilstošā  sporta  formā,  numurs  piesprausts  ar  četrām
piespraudēm. Numuram jābūt kārtīgam, labi saskatāmam, datorizdrukā. 

5.Vērtēšana.
Individuāli  absolūtajā  vērtējumā  vidusskolu  un  pamatskolu  dalībnieki  tiek  vērtēti
kopā.  Komandu  vērtējumā  vidusskolas  un  pamatskolas  tiek  vērtētas  atsevišķi,  kur
uzvarētāju nosaka pēc lielākās punktu summas.
1.vieta – 13 punkti, 2.v.-10., 3.v.-8., 4.vieta –7.;5.v.-6; 6.v.- 5; 7.v.-4; 8.v.- 3; 9.v.-2;
10.v.-1. Vidusskolu grupā komandu cīņā vērtē 9 labāko vietu punktus, pamatskolu
grupā  7  labāko  vietu  punktus.  Vienādu  punktu  skaita  gadījumā  augstākā  vieta
komandai,  kurai  vairāk  augstāko  individuālo  vietu.  Piesakot  komandu,  obligāti
jāatzīmē individuāli startējošie dalībnieki. 

6. Apbalvošana.
 1.-3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā absolūtajā vērtējumā tiek apbalvoti ar medaļu
un  diplomu.1.-3.  vietu  ieguvējas  komandas  katrā  skolu  grupā  tiek  apbalvotas  ar
diplomu. Komandu vērtējumā, komanda uzvarētāja tiek apbalvota ar kausu.  

7. Pieteikumi.
Dalībnieku  pieteikšana  līdz  10.aprīlim  plkst.  12.00  pa  e-pastu:
olegs.komars@aglona.lv  vai  pa  telefonu  274 274  52.  Pēc  10.  aprīļa  pieteikumi
netiks pieņemti!!! Piesakot komandu, obligāti jāuzrāda dalībnieka numurs, jāatzīmē
visi  individuāli  startējošie  dalībnieki.  Sacensībās  piedalās  fiziski  veseli  audzēkņi,
kuriem  atļauts  nodarboties  ar  sportu.  Par  dalībnieka  veselības  stāvokli  atbild
komandas pārstāvis. Izmaiņas var izdarīt sacensību dienā līdz plkst.10.00. 

Sacensību galvenais tiesnesis – Edgars Urbanovičs
Sacensību galvenā sekretāre – Rita Ivbule
Galvenais laika tiesnesis – Edgars Urbanovičs
Starta tiesnesis – Anatolijs Pupics
Par trases sagatavošanu atbildīgie – Anatolijs Pupics, Edgars Urbanovičs.
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