
 
 

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS 

SPORTA UN JAUNATNES PĀRVALDE 
Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, LV - 1010, tālrunis 67026816, fakss 67026847 

e-pasts iksd.sportjaun@riga.lv 
 

NOLIKUMS 
 

Rīgā 

2012. gada ___. ________ Nr._________-nos 

 

Nolikums Rīgas domes atklātajām rudens krosa komandu sacensībām  
 

I MĒRĶIS UN UZDEVUMI 
 

1. Popularizēt skriešanas sportu, kā veselīga dzīvesveida pamatu, iesaistot interesentus 

krosa sacensībās 

 

2. Veicināt labāko sportistu gatavošanos starptautiskām sacensībām. 

 

II SACENSĪBU VADĪBA 

 

3. Rīgas domes atklātās rudens krosa sacensības (turpmāk – Sacensības) organizē Rīgas 

domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) Sporta un 

jaunatnes pārvalde sadarbībā ar Latvijas Skolu sporta federāciju un Latvijas Vieglatlētikas 

savienību (turpmāk – LVS). Tiešo sacensību vadību veic LVS apstiprināta tiesnešu kolēģija, 

tās apstiprināta galvenā tiesneša vadībā. 

 

III SACENSĪBU LAIKS, VIETA UN DALĪBNIEKI 

 

4. Sacensības notiek 2012.gada 4.oktobrī, SS „Arkādija” Sporta un aktīvās atpūtas 

centrā, Uzvaras bulvāris 15, Rīgā. 

 

5. Sacensību sākums 2012.gada 4.oktobrī, plkst.13.00. 

 

6. Sacensībās piedalās izglītības iestrāžu (turpmāk – Skolu) ceturto – divpadsmito 

klašu skolēnu, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu, augstskolu studentu un sporta klubu 

komandas, ar ne vairāk kā vienu komandu katrā vecuma grupā. 

 

6.1. Skolu komandām katrā vecuma grupā piedalās vismaz 4, bet ne vairāk kā 6 

dalībnieki; 

 

6.2. Profesionālās izglītības iestāžu, augstskolu un sporta klubu komandām katrā 

vecuma grupā piedalās vismaz 4, bet ne vairāk kā 6 dalībnieki. 

 

7. Sacensībās piedalās Skolu komandas 4 grupās: 

7.1. Vidusskolu komandas; 
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7.2. Pamatskolu un sākumskolu komandas; 

7.3. Mazo pamatskolu komandas (līdz 120 skolēniem); 

7.4 Ģimnāziju komandas.  

 

8. Sacensību programma: 
Dzimšanas gads Dzimums Dalībnieku skaits Distance 

2001.—2002. Zēni 4 (6) 0,5 km 

 Meitenes 4 (6) 0,5 km 

Dzimšanas gads Dzimums Dalībnieku skaits Distance 

1999.—2000. Zēni 4 (6) 0,8 km 

 Meitenes 4 (6) 0,8 km 

Dzimšanas gads Dzimums Dalībnieku skaits Distance 

1997.—1998. Zēni 4 (6) 1 km 

 Meitenes 4 (6) 1 km 

Dzimšanas gads Dzimums Dalībnieku skaits Distance 

U18-1995.—1996. Jaunieši 4 (6) 1 km 

 Jaunietes 4 (6) 1 km 

Dzimšanas gads Dzimums Dalībnieku skaits Distance 

U20-1993.—1994. Jaunieši 4 (6) 6 km 

 Jaunietes 4 (6) 4 km 

Dzimšanas gads Dzimums Dalībnieku skaits Distance 

U23-1990.—1992. Jaunieši 4 (6) 8 km 

 Jaunietes 4 (6) 6 km 

Dzimšanas gads Dzimums Dalībnieku skaits Distance 

1989.—un vecāki Vīrieši 4 (6) 10 km 

1989.—un vecākas Sievietes 4 (6) 8 km 

 

9. Dalībnieki drīkst startēt tikai savā vecuma grupā, izņemot U18-1995.—1996 grupas 

sportisti, kuri vēlas pretendēt dalībai Eiropas čempionātā krosā U20-1993.—1994. vecuma 

grupā un U20-1993.—1994. grupas sportisti, kuri mācās Skolā, drīkst pārstāvēt savas skolas 

komandu, startējot U18-1995.—1996 grupā. 

 

10. Komandu dalībnieki startē vienādas krāsas sporta formās (kreklos). 

 

11. Dalībnieku sporta tērpus aizliegts noformēt ar rasistiska, reliģiska un politiska 

rakstura simboliku un informāciju. 

 

IV VĒRTĒŠANA 

 

12. Komandas vērtē, saskaitot punktus 4 (četriem) ātrākajiem komandas dalībniekiem, 

pēc izcīnītās vietas. Augstāku vietu iegūst komanda, kurai iegūto punktu summa, saskaitot 

izcīnītās vietas, ir zemāka. Ja divas vai vairāk komandas ir ieguvušas vienādu punktu 

summu, augstāku vietu iegūst komanda, kuras dalībnieks ir ieguvis augstāku vietu. Netiek 

vērtētas komandas ar nepilnu dalībnieku skaitu, 3 un mazāk dalībnieki. 

 

 13. Kopvērtējumā tiek vērtēts starts visās vecuma grupās (par 1.vietu grupā – 1 punkts; 

par 2.vietu grupā – 2 punkti; par 3.vietu grupā – 3 punkti; u.t.t.): 

  13.1. Vidusskolu komandām - 4 vecuma grupās; 

  13.2. Pēc vidējā aritmētiskā summējot iegūtās vietas pamatskolu komandām – 3 

vecuma grupās, sākumskolu komandām – 2 vecuma grupās; 
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  13.3. Mazo pamatskolu komandām – 3 vecuma grupās; 

  13.4. Ģimnāziju komandām – 3 vecuma grupās. 

 

 14. Uzvar Skola ar mazāko punktu skaitu kopvērtējumā. 

 

15. Kopvērtējumā vienāda rezultāta gadījumā uzvar komanda, kura: 

15.1. ir ieguvusi augstāko godalgoto vietu; 

15.2. ieguvusi lielāku godalgoto vietu kopskaitu.  

 

V APBALVOŠANA 

 

16. 1. – 3. vietu ieguvējas komandas katrā grupā saņem kausu un komandu dalībnieki 

tiek apbalvoti ar medaļām. 

 

17.  Kopvērtējumā 1. vietu ieguvējas komandas saņem pārsteiguma balvas. 

 

VI PIETEIKUMI 

 

18. Vārdiskos pieteikumus (pielikumā) Sacensībām (katrai vecuma grupai zēniem un 

meitenēm atsevišķi) iesniedz līdz 2012.gada 2.oktobrim, plkst.17.00 pa e – pastu 

anita.teilane@riga.lv . 

 

19.  Dalībnieku numurus jāsaņem 2012.gada 3.oktobrī no plkst. 11.00 līdz plkst.17.00, 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 5, 3. stāvā 

(sēžu zālē), vai starta vietā 2012.gada 4.oktobrī, līdz plkst. 12.00. 

 

20. Par dalībnieku veselības stāvokli un fizisko sagatavotību atbild organizācija, kura 

pieteikusi komandu sacensībām. 

 

21. U – 20, U – 23 un pieaugušie dalībnieki ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, 

apstiprinot to ar savu parakstu pieteikumā. 

 

22. Izmaiņas komandu pieteikumā iespējams veikt 2012.gada 4.oktobrī no plkst. 11.00 

līdz 12.00 sacensību vietā. 

 

23. Sacensību dalībniekiem līdzi jābūt skolēnu, studentu apliecībai vai citam personu 

apliecinošam dokumentam, tā kopijai, kas pēc tiesneša pieprasījuma ir jāuzrāda. 

 

24. Papildus informācija: mājas lapā www.sports.riga.lv, pa tālr. 29141260. 

 

VIII Finanšu nosacījumi 

 

24. Sacensību organizēšanas izdevumus (balvas, tiesnešu atalgojums, trases iekārtošana 

u.c.) sedz sacensību organizatori. Ceļa izdevumus sedz komandējošā organizācija. 

25. Dalības maksa Skolai Ls. 8,- (astoņi lati), Departamenta padotībā esošo Skolu dalības 

maksu sedz departaments. 

 

 

Priekšniece D.Vīksna 

Salmiņa 67181307 

mailto:anita.teilane@riga.lv
http://www.sports.riga.lv/
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Pielikums 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 

Sporta un jaunatnes pārvaldes 

2012. gada ___. ____________ nolikumam Nr. ______ 

PIETEIKUMS 

  Rudens krosam 2012. gada 4. oktobrī 

 

 

 

 

Skola _________________________________  

 

Distance _______________________________  

 

Vecuma grupa__________________________          

 

 

 

Nr.p.k. Dalībnieka vārds, uzvārds  Dzimšanas 

gads 

Ārsta izziņas datums 

vai paraksts 

1.    

2.     

3.    

4.    

5.    

6.    

    

    

    

    

 

 

Komandas pārstāvis:  

 

______________________________  _____________________________  

  paraksts     v. uzvārds 

        

Tālr.: 

 

 

Skolas direktors:  

  

______________________________   _____________________________ 

 paraksts     v. uzvārds 

z.v. 
 


