
 

 
 

 

Apstiprinu:____________________ 
LSSF Viceprezidents A.Lukss                                                                                                         

2013. 11.03. 

                                                                                                     

„Latvijas avīzes” pavasara krosa stafetes 2013.  
NOLIKUMS  

 

         I Mērķis un uzdevumi. 

       1. Nodrošināt mācību iestāžu komandām iespēju piedalīties republikas mēroga  

sacensībās, veicināt šāda veidu sacensību organizēšanu novados, pilsētās un skolās. 
       2. Noskaidrot labākās skolu komandas krosa stafetēs. 

       3. Veicināt labāko skolēnu gatavošanos Pasaules skolēnu čempionātam vieglatlētikas  
krosā, kas 2014.gadā notiks Izraelā /skatīt www.isfsports.org / 

 

        II Vadība. 

Sacensības organizē un vada Latvijas Skolu sporta federācija sadarbībā ar “Latvijas  

avīzei” un Rīgas 3. sporta skolu”. Tiešo sacensību vadību veic LSSF apstiprinātā tiesnešu  
kolēģija.  

 

       III Vieta un laiks. 

Sacensības notiks 2013. gada 8.maijā, Rīgā, sacensību vietas adrese:   

Anniņmuižas bulvāris 31. Sacensību sākums plkst.12.00.  
 

        IV Dalībnieki un programma. 

Mācību iestāžu sacensības notiks 4 grupās:  

 I grupa:          vidusskolu komandas, 

 II grupa:         pamatskolu komandas, 
 III grupa:        mazo pamatskolu komandas (līdz 120 skolēniem), 

 IV grupa          ģimnāzijas, valsts ģimnāzijas. 
 

Skola nedrīkst pieteikt vairākas komandas vienā vecuma grupā vienā stafetē. 
 

Dzimšanas 

gads 

Stafetes veids Dalībnieku skaits Distance 

1993.—1996. Jauktā stafete 2 z. + 2 m. 4 X 1000 m 

 Jaunieši 3 3 X 1000 m 

 Jaunietes 3 3 X 1000 m 
 

Dzimšanas 
gads 

Stafetes veids Dalībnieku skaits Distance 

1997.—1998. Jauktā stafete 2 z. + 2 m. 4 X 800 m 

 Zēni 3 3 X 1000 m 

 Meitenes 3 3 X 800 m 

 

Dzimšanas 

gads 

Stafetes veids Dalībnieku skaits Distance 

1999.—2000. Jauktā stafete 2 z. + 2 m. 4 X 800 m 

 Zēni 3 3 X 800 m 

 Meitenes 3 3 X 800 m 

 

Dzimšanas 
gads 

Stafetes veids Dalībnieku skaits Distance 

2001.—2002. Jauktā stafete 2 z.+ 2 m. 4 X 500 m 

 Zēni 3 3 X 500 m 

 Meitenes 3 3 X 500 m 

   

Jauktajās stafetēs visās vecuma grupās stafetes pirmo etapu pirmās uzsāk meitenes , pēc 
tam savus etapus skrien zēni. 

 
 

 

 

http://www.isfsports.org/


 

Vērtēšana. 

1.grupa - vidusskolas, ģimn.    1993.- 2002.g.dz. stafetes, 

2.grupa - pamatskolas,           1997.- 2002.g.dz. stafetes, 

3.grupa - mazās pamatskolas  1997.- 2002.g.dz. stafetes, 
     4.grupa -  ģimnāzijas                 1992.- 1999.g.dz. stafetes. 

 
Katrā vecuma grupā attiecīgā stafetē skolu komandas startē kopā neatkarīgi no skolu grupas, 

bet vērtēšana katrā stafetē katrā skolu grupā notiek atsevišķi pēc sekojošas punktu tabulas; 

Vērtēšanas tabula 
Par    1. Vietu Katrā stafetē un katrā skolu grupā skola saņem:  14 Punktus 

Par   2. Vietu Katrā stafetē un katrā skolu grupā skola saņem:  11 Punktus 

Par   3. Vietu Katrā stafetē un katrā skolu grupā skola saņem:   9 Punktus 

Par    4. Vietu Katrā stafetē un katrā skolu grupā skola saņem:   8 Punktus 

Par    5. Vietu Katrā stafetē un katrā skolu grupā skola saņem:   7 Punktus 

Par    6. Vietu 
utt. 

Katrā stafetē un katrā skolu grupā skola saņem:   6 
utt. 

Punktus  

Par 10. Vietu Katrā stafetē un katrā skolu grupā skola saņem:   1 Punktu 

 
Piem. 1997.-1998. g. dz. grupā Jauktajā stafetē kopā sacenšas 30 komandas , no kurām 10 

komandas ir no vidusskolu ,bet 20 komandas no pamatskolu komandu grupas. Pēc sacensībām šajā 
stafetes skrējienā atbilstoši uzrādītiem rezultātiem, vidusskolas un pamatskolas  grupu komandas 
atsevišķi tiek sarindotas vietu kārtībā un vērtētas atsevišķi pēc augstāk minētās punktu tabulas. 

Komandu vērtējumā: 
1.grupā - vidusskolām - no 12 stafešu veidiem tiek vērtēti 6 labāko stafešu punkti; 

2.grupā - pamatskolas- no   9 stafešu veidiem tiek vērtēti  5 labāko stafešu punkti; 
3.grupā -  mazās p/sk - no   9 stafešu veidiem tiek vērtēti 4 labāko stafešu punkti; 

4.grupā - ģimnāzijas   -                                  tiek vērtēti 3 labāko stafešu veidi.  
 

Vienāda punktu skaita gadījumā divām vai vairākām komandām, augstāka vieta tai komandai, 

kurai vairāk augstāku vietu atsevišķās stafetēs. 
 

Apbalvošana. 

 1.—3.vietu ieguvējas komandas katrā grupā tiek apbalvotas ar kausu un LSSF diplomu. 1.— 

 3.vietas ieguvēju komandu dalībnieki katrā stafetes veidā katrā vecuma tiek apbalvoti ar     

 LSSF medaļām un diplomiem.  
 

Finansu nosacījumi. 

Sacensību izdevumus (bāzes īre, balvas, tiesnešu atalgojums, trases iekārtošana) sedz Latvijas 

Skolu sporta federācija. Ceļa izdevumus sedz komandējošā organizācija. 

Dalības maksa skolai Ls. 8,- (astoņi lati).  
 

 Pieteikumi. 

Skolas savu piedalīšanos apstiprina, iesūtot pieteikumus līdz 2013.gada 3.maijam  tikai  

elektroniski – adrese : dianazv@inbox.lv  , mobilais tel. 29734310.  

Lūdzam sazvanīt galveno sekretāri, lai pārliecinātos, vai  pieteikums ir saņemts.    
 

  Mandātu komisija komandas sastāvu precizēšanai , pietikumu oriģinālu iesniegšanai un 
dalībnieku Nr . saņemšanai notiks 8.maijā sacensību vietā no plkst. 9.00- 10.30., pārstāvju 

sanāksme plkst. 11.30 . 

 

PIEZĪME !!!! – katrai stafetes komandai pieteikums jāizpilda uz 
atsevišķas pieteikuma veidlapas. 
 
Sagatavoja: Andris Lukss 

mob. 29388661    
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LATVIJAS REPUBLIKAS 

66.SKOLĒNU SPARTAKIĀDE  

DALĪBNIEKU PIETEIKUMS 
 

„Latvijas avīzes” pavasara krosa stafetes 2013.  

2013.gada 8.maijā 

 
1.______________________________________/ ________________________/ ________________________/                         
                 /skolas nosaukums /                                              / novads /                      /skolēnu skaits skolā / 
 
2._______________________________________                                ________________     
           / skolas adrese /                                                                      / tālr,, fax. Nr. / 
 
3._______________________________________                             ________________       
 
           / atbildīgās personas V. U. /                                                      / tālr.,fax. Nr. /           
 
        

Skolu grupa nr._____ 
 
Vecuma grupa: _______________dz. gads  _____________ m stafete   
 
 

  

Nr. Dal. 
Nr. 

Dalībnieka  
Uzvārds, vārds 

Personas 
kods(1. puse) 

 Trenera/skolotāja 
vārds, uzvārds 

1.      
2.      
3.      
4.      
Rez.      
Rez.      

 
zīmogs 
Skolas direktors :   ____________________       ________________________ 
                                      / paraksts /                         / vārds, uzvārds  /    

 
 

Atbildīgā persona : ____________________       ________________________ 

 
                                      / paraksts /                         / vārds, uzvārds  / 

zīmogs 
Ārsts :                     ____________________        ________________________ 
                                      / paraksts /                         / vārds, uzvārds  / 

 
P.S.  

 

1. Lūdzu, pieteikumu aizpildīt ar datoru un nosūtīt pa e- pastu!  epasts: dianazv@inbox.lv  . 
2. Katrā vecuma grupā, katrai stafetes komandai jāraksta savs pieteikums . 

mailto:dianazv@inbox.lv

