
 
 

22. Eiropas Kompāniju sporta spēles 
2018. gada 26.-30. jūnijā 

Zalcburgā, Austrijā 
 
 

 
Programma 
 
Atklāšanas ceremonija:              26.  jūnijā,  plkst. 20:00, vieta: Residenzplatz 
Sacensības:               27. – 29. jūnijā 
Noslēguma ceremonija:  29. jūnijā, plkst. 20:00, vieta: izstāžu centrs 

Messezentrum Salzburg, (adrese: Am Messezentrum 1, 
5020 Salzburg, Austrija) 

Aizbraukšanas diena:               30. jūnijs 
 
Iebraukšanas diena, 26. jūnijs 
 
Dalībnieku reģistrācija: notiek Messezentrum Salzburg, adrese:  

Am Messezentrum 1, 5020 Salzburg, Austrija 
Pusdienas izstāžu centrā: no plkst. 16:00 
Atklāšanas ceremonija: no plkst. 20:00 līdz 21:30 (pulcēšanās no plkst. 

19:00) 
 
Sacensību diena, 27. jūnijs 
 
Sacensības no plkst. 9:00 līdz 18:00 
Vakariņas izstāžu centrā no plkst. 18:00 līdz 20:00 
Saviesīgie pasākumi izstāžu centrā no plkst 20:00 
 
Sacensību diena, 28. jūnijs 
 
Sacensības no plkst. 9:00 līdz 18:00 
Vakariņas izstāžu centrā no plkst. 18:00 līdz 20:00 
Saviesīgie pasākumi pilsētas centrā no plkst 20:00 
 
Noslēguma diena, 29. jūnijs 
 
Sacensības no plkst. 9:00 līdz 15:00 
Skrējiens plkst. 14:00 
Vakariņas izstāžu centrā no plkst. 18:00 līdz 21:00 
Noslēguma ceremonija un ballīte no plkst 20:00 Messezentrum Salzburg 
 
Aizbraukšanas diena, 30. jūnijs 
 
Dalībnieku aizbraukšana no plkst. 7:00 
 
 



 
 
Sporta veidi 
 
1.Badmintons: jauktajām komandām grupā līdz 40 g. vismaz 3 spēlētāji (1 sieviete un 2 
vīrieši), max 6 spēlētāji (2 sievietes un 4 vīrieši). Sacensības sastāv no 4. spēlēm:  jauktie pāri, 
individuālās sacensības - vīrieši, individuālās sacensības – sievietes, pāru sacensības – vīrieši.   
Jauktajām komandām grupā virs 40 g. vismaz 4 spēlētāji (2 sievietes un 2 vīrieši), max 8 
spēlētāji (4 sievietes un 4 vīrieši). Sacensības sastāv no 4. spēlēm:  vīriešu vienspēles, sieviešu 
vienspēles, vīriešu pāru sacensībām un jaukto pāru sacensībām “open” kategorijā un senioriem 
-  no 2 jauktajām spēlēm, 1 vīriešu un 1 sieviešu pāru spēlēm. 
Spēle sastāv no labākajiem 2 spēlēm, kurās tika sasniegts 21 punkts. 
 
2.Minigolfs: individuāli vai komandā,  vīriešiem un sievietēm, 3 cilvēki komandā. Komandas 
vērtējums tiks skaitīts no trīs labākajām fināla rezultātiem no kompānijas.    

 
3.Basketbols 3x3: vīriešu un sieviešu komandām grupās līdz 40 g. un virs 40 g., max 4 
spēlētāji komandā. Viens periods ar 10 minūšu spēles laiku (15 punkti). 
 
4.Pludmales volejbols: komandu sacensības vīriešu, sieviešu un jauktajām komandām grupās 
līdz 40 g. un virs 40 g. Komandā 2 spēlētāji. Jauktajā komandā 1 vīrietis un 1 sieviete. Tiek 
spēlēts līdz labākajam rezultātam 2 spēlēs (līdz 21 punktam), 3. seta gadījumā - līdz 15 
punktiem. 
 
5.Boulings: komandā  no 4 spēlētājiem, bez vecuma kategorijām. Sievietes iegūst 5 
papildpunktus par katru spēli. Visas spēles tiek spēlētas Eiropas stilā. Vienā raundā ir 3 spēles. 
Komandu skaits sacensībās ierobežots (90 komandas). 
 
6.Bridžs: komandu sacensības, bez vecuma grupām. 2 cilvēki komandā. Katrā sesijā būs 
vismaz 22 sadales. 
 
7.Šautriņu mešana: individuālas un komandu sacensības, sievietes un vīrieši. Individuālajās 
sacensībās Izslēgšanas spēles norisinās pēc divmīnuss sistēmas (501, labākais no trim).  
Komandā ir 4 spēlētāji, katra mačā ir 6 spēles.  
 
8. Pūķa laiva (dragon boat) 
Komandu sacensības: iesācējiem un augstākā līmeņa (dažādas sacensības). Komanda sastāv no 
21 cilvēka (ieskaitot bundzinieku). Organizatori nodrošinās stūrētājus. Distances garums 250 
m. Turnīra forma būs atkarīga no komandu skaita. 
 
9. Futbols 11: vīriešu komandām, max 16 spēlētāju komandā. Spēles laiks 2x20 min.  
! Katra reģistrēta komanda var piedalīties tikai vienā sacensību tipā: futbols 11, futbols 7 
vai futbols 5.  
 
10. Futbols 7: vīriešu komandām grupā līdz 40 g. un virs 40 g., virs 50 g.; sieviešu komandām 
bez vecuma grupām.; max 12 spēlētāji komandā. Spēles laiks 2x20 min. 
 
11.Futbols iekštelpās 5: vīriešu  komandām līdz 40 g. un virs 40 g., sieviešu komandām bez 
vecuma grupām, max 8 spēlētāji komandā. Spēles laiks 2x15 min. 
 
12. Futbola golfs: Individuāls turnīrs sievietēm un vīriešiem ar papildu komandas punktu 
skaitu (2 spēlētāji no viena uzņēmuma). Visi dalībnieki sacenšas 2 dienas (18 raundi). 
 



 
 
13.Golfs: individuāli vai komandā; vīriešiem un sievietēm, bez vecuma grupām. 3 spēlētāji 
komandā, 4 handikapa grupas. Visis dalībnieki spēlēs 2 raundus ar 18 bedrītēm pēc Stableford 
sistēmas. Turnīrs notiks saskaņā ar R & A Ltd. noteikumiem (oficiālie Austrijas Golfa 
Asociācijas ÖGV noteikumi. Dalībnieku maksimālais skaits ir 400. 
Papildu dalības maksa: 40 EUR par katru spēlētāju. 
 
14.Handbols: vīriešu un sieviešu komandām vecuma grupās līdz 40 g. un virs 40 g., komandā  
max 14 spēlētāji. Spēles laiks 2x15 min. 
 
15. 9-pin boulings: komandu turnīrs pāriem (sieviešu, vīriešu, jauktie). Visi dalībnieki spēlēs 
sākotnējo un starpraundu, katru pa 100 metieniem ar vienu celiņa maiņu. Spēle notiek saskaņā 
ar Austrijas Boulinga Asociācijas (ÖSKB) noteikumiem. 
 
16.Vieglatlētika: individuāli vīriešiem un sievietēm 5 vecuma grupās (A, B, C, D, E) 100m, 
200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 4x100m stafete, tāllēkšana, augstlēkšana, lodes grūšana, 
šķēpmešana. Tiks vērtēts arī komandas rezultāts (komandā vismaz 1 sieviete vai  1 vīrietis). 
Komandas disciplīnas: 100 m, 1500 m, tāllēkšana un lodes grūšana.  
 
17.Orientēšanās: individuāli un komandās, vīriešiem un sievietēm, 5 vecuma kategorijas: 
sprints un klasiskā distance. Komandas vērtējums tiks izrēķināts balstoties uz kompānijas 3 
labāko skrējēju rezultātiem. 
 
18. Petanka: komandās ( 2 vai 3 spēlētāji), komandā var būt sievietes, vīrieši vai jauktās, bez 
vecuma grupām. Spēle turpinās līdz 13 punktiem. 
 
19.Riteņbraukšana: individuāli vīriešiem un sievietēm 5 vecuma grupās (A, B, C, D, E). 
Sacensības brauciens uz laiku (10.4 km) un šosejas riteņbraukšana (ap 50km). Ķivere ir 
obligāta. 
 
20. Šahs: individuālās sacensības, bez vecuma kategorijām. Turnīrs sastāv no 9 x 30-min. 
raundiem uz spēlētāju uz maču. Spēle notiek saskaņā ar FIDE noteikumiem. 
 
21. Peldēšana: individuāli vīriešiem un sievietēm 5 vecuma grupās (A, B, C, D, E) un stafetes. 
Brīvais stils: 50m, 100m, 200m, 4x100m  
peldēšana uz muguras: 50m, 100m  
brass: 50m, 100m 
delfīnstils: 50m  
4x50m jauktais peldējums. 
 
22. Šaušana: individuāli vīriešiem un sievietēm. Komandas vērtējums tiks skaitīts no trīs 
labākajām rezultātiem no kompānijas. Disciplīnas: gaisa pistole un gaisa šautene: vīriešu un 
sieviešu turnīrs ar 60 šāvieniem katram. Astoņi labākie šāvēji katrā grupā nokļūst finālā. Kā 
atsevišķā disciplīna norisināsies šaušana no stāvokļa stāvus (40 šāvieni). 
 
23. Skvošs: vīriešu, sieviešu un jauktajām komandām 2 vecuma grupās, komandā vismaz 3 
spēlētaji (1 sieviete + 2 vīrieši) un līdz 6 spēlētājiem. Tiek spēlets līdz labakajām rezultātam 
trijos setos (līdz 11 punktiem). 
 
24.Teniss: vīriešu, sieviešu un jauktajām komandām 2 vecuma grupās, komandā 2 spēlētāji, 
max 4 spēlētāji. Katrs mačs ilgst 60 min. (iekļaujot 5 min. iesildīšanās). Netiek spēleti seti, 
tikai geimi tiks skaitīti. Komandu skaits ir ierobežots: max 69 komandas. 



 
25. Galda futbols: komandu sacensības sieviešu, vīriešu un jauktajām komandām. Komanda 
sastāv no 2 spēlētājiem. Papildus tiek piedāvāts komandu turnīrs visiem dalībniekiem. Katrā 
komandā jābūt 4 spēlētājiem (1 sievietei un 3 vīriešiem). Var izvēlēties “Garlando” vai 
“Leonhart”. Dalībnieki var piedalīties vairākās disciplīnās: piem. sieviešu pāri, jauktas un 
komandu, vai vīriešu dubultspēle, jauktas un komandu. 
 
26. Galda teniss: vīriešu, sieviešu un jauktajām komandām 2 vecuma grupās, komandā 2 
spēlētāji, max 4 spēlētāji. Katrs mačs sastāv no: dubultspēles, 1. vienspēles, 2. vienspēles.  Tiek 
spēlēts līdz labākajām 2 spēlēm, līdz 11 punktiem. 
 
27. Volejbols: vīriešu, sieviešu un jauktajām komandām (-40/40+), komandā max 12 spēlētāji, 
jauktajā komandā 3 sievietes uz laukuma. 
 
Paralimpiskās disciplīnas: vieglatlētika un peldēšana 
Bezmaksas skrējiens 2019. gada 29. jūnijā pa Zalcburgas pilsētu: 5 km un 10 km 
 
Vecuma grupas 
 
Tādās disciplīnās, kur tas atrunāts īpaši (piem. vieglatlētikā, orientēšanās, riteņbraukšana utt.): 
 
Kategorija A dz. gads 2001 – 1989 
Kategorija B (30+) dz. gads 1988 – 1979 
Kategorija C (40+) dz. gads 1978 – 1969 
Kategorija D (50+) dz. gads 1968 – 1959 
Kategorija E (60+) dz. gads 1958 un vecāki 
 
Finansiālie nosacījumi 
 
Dalības maksa: 175,00 eiro no cilvēka 
cenā iekļauts: 

 dalība izvēlētajā sporta veidā,  
 4 vakariņas un ieeja saviesīgajos pasākumos, 
 dalība skrējienā par Zalcburgas pilsētu, 
 bezmaksas transfērs starp viesnīcām (tikai gadījumā ja viesnīca pasūtīta no 

organizatoru piedāvājuma klāsta). 
 

Dalības maksa pavadošajai personai: 105 eiro no cilvēka 
 
Izvietošana 
 

BĀZES CENAS 
Paketes cena ir par 4 naktīm vienai personai ieskaitot brokastis. 
Par vienu personu, par 4 naktīm ieskaitot brokastis un visus nodokļus 

Standarta (vienai personai) Komforta (vienai personai) Komforta+ (vienai personai) 

Vienvietīgais numurs no € 244 Vienvietīgais numurs no € 410 Vienvietīgais numurs no € 548

Divvietīgais numurs no € 224 Divvietīgais numurs no € 270 Divvietīgais numurs no € 312 

Trīsvietīgais numurs no € 200 Trīsvietīgais numurs no € 245 Trīsvietīgais numurs no € 279 

 



Lūgums sazināties ar LTSA, lai saņemtu informāciju par izvietošanas 
variantiem. 
 

22. Eiropas Strādājošo sporta spēles var piedalīties 
Latvijas Tautas sporta asociācijas biedri. 

 
Pieteikumu (aizpildītu pieteikuma formu) lūdzam nosūtīt uz LTSA biroju līdz 
2019. gada 2. janvārim pa e-pastu ltsa@riga.lv, tālrunis 29412801, 67226215. 
 
Apmaksu (dalības maksu)  jāpārskaita LTSA 30 dienu laikā no LTSA piestādīta 
rēķina  uz kontu:  LV75HABA0551034016276, Swedbank AS,  Kods: 
HABALV22 

Latvijas Tautas Sporta asociācija 
Reģ.  40008022133 

Vaļņu iela 32, Rīga LV 1050 
Swedbank AS 

LV75HABA0551034016276 
Kods: HABALV22 
www.sportsvisiem.lv 

 


