
Kokneses novada „Ielu sacensību 2014/2015” 

NOLIKUMS 

1.Ielu sacensību 2014/2015 vispārējie noteikumi 

1.1. Ielu sacensību mērķis ir iesaistīt sportiskās aktivitātēs pēc iespējas vairāk Kokneses novada iedzīvotājus, veidot un uzlabot 

cilvēku savstarpējās attiecības un popularizēt sportiskās aktivitātes kā lielisku brīvā laika pavadīšanas veidu. 

1.2. „Ielu sacensībās” piedalās Kokneses novada iedzīvotāji, kas pārstāv kādu no novada ielu vai teritoriju komandām. Sacensības 

notiek vairākos sporta veidos visas sezonas garumā. Sacensības notiktu no 2014.gada augusta līdz 2015.gada aprīlim. Sacensību 

noslēgumā uzvarētāju apbalvošana un noslēguma pasākums 

1.3. Dalībniekam nav obligāti jāpārstāv tā iela vai teritorija, kurā viņš dzīvo, bet viņš var pārstāvēt jebkuru ielu vai teritoriju, ar 

nosacījumu, ka visos sporta veidos jāpārstāv tikai viena komanda. 

1.4. Jebkurā komandā vismaz 50 % tās dalībnieku no kopējā komandas dalībnieku skaita ir jābūt piederīgiem (jādzīvo vai jābūt 

deklarētam šajā teritorijā) tai komandai, pie kuras viņi startē. 

1.5. Ikviens dalībnieks sezonas laikā var pārstāvēt tikai vienu komandu. Piemēram, ja dalībnieks AAA ir piedalījies Parka ielas 

komandā basketbola turnīrā, tad arī citu sporta veidu sacensībās, piemēram novusā un futbolā viņš var pārstāvēt tikai Parka ielas 

komandu. 

1.6. Vienas komandas sastāvā uz visiem sporta veidiem kopā var startēt neierobežots dalībnieku skaits, bet jāņem vērā 1.4. 

punktā minētās prasības. 

1.7. Komandas sastāvā var pieteikt „leģionārus”, t.i. cilvēkus, kas faktiski nedzīvo Kokneses novadā. Katrā sporta veidā tāds drīkst 

būt viens uz katru komandu. 

2. Sporta veidi, kuros norisināsies ielu sacensības. 

2.1. Futbols, Basketbols, Vieglatlētika (vīr./siev./bērni), Florbols, Futzāls, Volejbols, Pludmales volejbols (vīr./ siev), Strītbols, 

Galda teniss (vīr./siev.), Novuss (vīr./siev./bērni) , Zolīte, Dambrete (vīr./siev.), Spēka trīscīņa, Hokejs, Slēpošana 

(vīr./siev./bērni), Peldēšana (vīr./siev./bērni), Ģimeņu sacensības/Stafešu diena (visi). 

3. Uzvarētāju noteikšana 

3.1. Par izcīnītām vietām katrā atsevišķā turnīrā vai sacensībās komanda iegūst kopvērtējuma punktus 1.v. – 10 punktus, 2.vieta 

8 punktus, 3. vieta 6.punktus, 4.v. – 5 punktus utt. Iegūtie punkti katrā atsevišķā sporta veidā veido kopvērtējumu, kur tiek 

noteikts galīgais uzvarētājs. Ja kādā sporta veidā tiek pārstāvētas vairāk kā 8 dažādu teritoriju komandas, tad punktu skaits par 

izcīnītām vietām palielinās tā, lai pēdējā vieta saņemtu vismaz 1 punktu. 

3.2. Par nepiedalīšanos turnīrā/sacensībās/ sporta veidā komanda saņem 0 punktus. 

3.3. Katra turnīra/sacensību/sporta veida atsevišķā vērtēšanas sistēma tiks paziņota vismaz 4 nedēļas pirms to sākuma. 

3.4. Sporta veidu ieskaites nosacījumi un provizoriskie norises laiki 

NPK Sporta veids Dalībnieku grupas Ieskaites nosacījumi Piezīmes Laiks 

1. Futbols Vīrieši Labākās komandas rezultāts (6:6) Septembris 

2. Basketbols Vīrieši Labākās komandas rezultāts (5:5) Decembris 

3. Vieglatlētika Vīrieši/Sievietes/Bērni 

līdz 15 gadiem 

12 labākās ieskaites vīriešiem, 

10 labākās ieskaites sievietēm, 

8 labākās ieskaites bērniem  

Katrā disciplīnā 

punktus saņem 

pirmās piecas 

vietas 

Maijs 

4. Florbols Vīrieši Labākās komandas rezultāts (6:6) Oktobris 

5. Futzāls Vīrieši Labākās komandas rezultāts (5:5) Janvāris 

6. Volejbols Vīrieši Labākās komandas rezultāts (6:6) Novembris 



7.  Pludmales 

volejbols 

Vīrieši/Sievietes Divu labāko komandu rezultāts 

vīriešiem, labākās komandas 

rezultāts sievietēm 

2:2, Max 5 

punkti katrā 

grupā 

Maijs 

8. Strītbols Vīrieši Labākās komandas rezultāts 3:3 Aprīlis 

9. Galda teniss Vīrieši/Sievietes Labākie divi rezultāti 

vīriešiem/labākais rezultāts 

sievietēm 

Vienspēles, Max 

5 punkti katrā 

grupā 

Decembris 

10. Novuss Vīrieši/Sievietes/bērni 

līdz 15 gadiem 

Labākie 3 rezultāti vīriešiem, 

labākie 2 rezultāti sievietēm, 

labākais rezultāts bērniem 

Vienspēles, Max 

4 punkti katrā 

grupā 

Novembris 

11. Zolīte Visi Labākie trīs rezultāti  Oktobris 

12.  Dambrete Vīrieši/Sievietes Labākie divi rezultāti vīriešiem, 

labākais rezultāts sievietēm 

Vienspēles Februāris 

13. Spēka trīscīņa Vīrieši Labākie divi rezultāti   Marts 

14. Hokejs Vīrieši Labākās komandas rezultāts Tiks paziņots Februāris 

15. Slēpošana Vīrieši/Sievietes/Bērni 

līdz 15 gadiem 

3 ieskaites vīriešiem, 2 ieskaites 

sievietēm, 2 ieskaites bērniem 

Max 4 punkti 

katrā grupā 

Marts 

16. Peldēšana Vīrieši/Sievietes/Bērni 5 ieskaites vīriešiem, 5 ieskaites 

sievietēm, 3 ieskaites bērniem 

Max 4 punkti 

katrā grupā 

Aprīlis 

17. Ģimeņu 

sacensības/Staf

ešu diena 

Visi Masveidības rādītājs  Janvāris 

 

4.Iespējamais teritoriālais iedalījums 

Kokneses pagasts 

• Daugavas iela (Sporta iela, Laicena iela, Blaumaņa iela no Parka ielas u.c.) 

• Parka iela (norobežo dzelzceļš, Hanzas iela, Blaumaņa iela) 

• Lācplēša/Indrānu iela (norobežo Parka iela, Lāčplēša iela, Blaumaņa iela un 1905.gada iela) 

• 1905.gada iela (Paugu iela, Melioratoru iela, Austrumu iela, Vērenes iela) 

• Bilstiņi 

• Bormaņi 

 

Bebru pagasts 

Iršu pagasts 

Tie, kas dzīvo „konfliktpunktos”, pirms sacensībām var izvēlēties, pie kuras komandas startēt. Piemēram, ja cilvēks dzīvo 

1905.gada ielā 3, tad viņš likumīgi var pārstāvēt gan Lāčplēša/Indrānu ielu, gan 1905.gada ielu. Tāpat, ja komandu pārstāvji 

vienojas par citādāku ielu sadalījumu, tad arī tur iespējamas izmaiņas, piemēram, ja tiek izveidota atsevišķa Blaumaņa ielas 

komanda u.c. gadījumi 

5. Citi noteikumi 

5.1. Sacensību laikā var rasties citi noteikumi, kuri šobrīd nav paredzami, kā arī sacensību sezonas laikā var rasties dažādi 

racionāli papildinājumi noteikumiem. Tāpēc šajā sadaļā tiks likti papildnosacījumi veiksmīgai sacensību norisei. 


