
Kokneses novada „Ielu sacensību 2016” 

NOLIKUMS 

1.Ielu sacensību 2016 vispārējie noteikumi 

1.1. Ielu sacensību galvenie mērķi 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. 

Lai dalībniekos neradītu apjukumu komandu komplektēšanā, ievērojot dzīvesvietas 

nosacījumus, šogad tiek plānots komandas komplektēt brīvā veidā, nosakot 

vien limitu komandas dalībnieku skaitam. Tāpat sporta veidu skaits tiek samazināts. 

Tajos sporta veidos, kuri netiks iekļauti ielu sacensību 2016 kalendārā, notiks 

Kokneses novada atklātie turnīri un sacensības. 

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

Sacensības notiek vairākos sporta veidos visas sezonas garumā. Sacensības notiek no 

2015.gada augusta līdz 2016.gada maijam. Sacensību noslēgumā uzvarētāju apbalvošana un 

noslēguma pasākums, kas var notikt kopā ar Kokneses novada sporta laureātu 2016. 

1.3. Komandas sastāvā uz visu sezonu var pieteikt 12 dalībniekus. Vismaz 11 dalībniekiem ir jābūt 

Kokneses novada iedzīvotājiem vai kā citādi saistītiem* ar Kokneses novadu. 1 dalībnieks 

(leģionārs) var būt nesaistīts ar Kokneses novadu. Papildus sezonas laikā var pieteikt divus 

rezervistus. 

1.4. Ikviens dalībnieks sezonas laikā var pārstāvēt tikai vienu komandu. Piemēram, ja dalībnieks 

AAA ir piedalījies XXX komandā basketbola turnīrā, tad arī citu sporta veidu sacensībās, 

piemēram volejbolā un futbolā viņš var pārstāvēt tikai XXX ielas komandu. 

1.5. Dalībnieks skaitās piederīgs Kokneses novadam šādos gadījumos: 

• Dalībnieks faktiski dzīvo Kokneses novadā 

• Dalībnieks ir deklarējis dzīvesvietu Kokneses novadā 

• Dalībnieks mācās kādā no Kokneses novada izglītības iestādēm 
 
Visi citi gadījumi, kad dalībnieks vēlas būt piederīgs Kokneses novadam, ir jāskata 
atsevišķi. 
 

1.6. Komandas piesakās sacensībām pirms sezonas, pieteikumā norādot vismaz 8 dalībniekus. 

Sezonas laikā var papildināt sastāvu ar vel sešiem dalībniekiem, ievērojot sastāva 

komplektēšanas nosacījumus. Komandas pieteikumā norāda komandas kapteini, kurš būs 

komandas kontaktpersona visu sacensību laikā. 

1.7. Katras komandas pieteikumu pirms pirmajām sacensībām izskata sacensību organizētāji 

kopā ar komandu kapteiņiem, lai novērstu gadījumus, kad komandās piedalās nolikumam 

neatbilstošas personas. 



1.8. Ja komanda no 12 spēlētāju pieteikuma kādām no sacensībām nevar pieteikt pilnu sastāvu 

(piemēram 5 cilvēkus basketbolā), tad, vienojoties komandu kapteiņiem, ir atļauts pievienot citus 

spēlētājus, bet ne vairāk kā divus sezonas laikā (tātad kopā ne vairāk par 14 cilvēkiem). 

1.9. Sacensībās piedalās tikai tādas komandas, kas atbilst nolikumam. Komandas „no malas” 

netiek pielaistas pie sacensībām. 

1.10. Komanda var cīnīties par kopvērtējuma punktiem, ja piedalās vismaz 5 sporta veidos. 

1.11. Katru sacensību izspēles kārtība tiks iepriekš noteikta vienojoties ar komandu kapteiņiem. 

1.12. Komandām ir pienākums sacensībām sagatavot vienotu formu, ir tiesības arī izvēlēties 

komandas himnu (dziesmu latviešu valodā).   

 

2. Sporta veidi, kuros norisināsies ielu sacensības. 

2.1. Futbols, telpu futbols, basketbols, strītbols, volejbols, pludmales volejbols, hokejs, florbols 

(komandu kapteiņiem vienojoties, ir iespējami papildinājumi, bet par tiem ir jānolemj ne vēlāk kā 

nedēļu pirms sacensību sākuma) 

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 dažādas 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. Komandas, kas nav piedalījušās vismaz 5 sporta veidos, zaudē savus kopvērtējuma punktus 

(punkti tiek anulēti) un pārējo komandu punkti tiek pārskatīti. Tiek ņemti vērā katra konkrētā sporta 

veida rezultāti, bet kopvērtējuma punkti tiek piešķirti, šo komandu svītrojot. 

3.4. Katra turnīra/sacensību/sporta veida atsevišķā vērtēšanas sistēma tiks paziņota vismaz 4 

nedēļas pirms to sākuma. 

3.5. Sporta veidu ieskaites nosacījumi un provizoriskie norises laiki 

NP
K 

Sporta veids Ieskaites nosacījumi Piezīmes Laiks 

1. Futbols Labākās komandas 
rezultāts 

(6:6) Septembris 

2. Basketbols Labākās komandas 
rezultāts 

(5:5) Decembris 

3. Florbols Labākās komandas 
rezultāts 

(6:6) Oktobris 

4. Telpu futbols Labākās komandas 
rezultāts 

(5:5) Janvāris 

5. Volejbols Labākās komandas 
rezultāts 

(6:6) Novembris 

6.  Pludmales 
volejbols 

Divu labāko komandu 
rezultāts  

(2:2)  Maijs 



7. Strītbols Labākās komandas 
rezultāts 

(3:3) Aprīlis 

8. Hokejs Labākās komandas 
rezultāts 

(3:3) Februāris 

 

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. 

5.2. Komandu kapteiņi un visi citi uzrunātie dalībnieki tiek laipni aicināti papildināt nolikuma 

punktus ar noderīgiem un racionāliem ierosinājumiem, lai uzlabotu sacensību nolikumu un 

kvalitāti. 


