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Apstiprinu: 

Ķekavas novada pašvaldības sporta 

aģentūras direktore D.Cīrule 

2022. gada 7. janvārī   

 

Ķekavas novada Baložu pilsētas sacensības “Ziema 2022”  

Nolikums 
 

1. Mērķis un uzdevumi 

 

Organizēt iedzīvotājiem, īpaši bērniem un jauniešiem, sacensības sportiskai brīvā 

laika pavadīšanai āra apstākļos arī ziemā. 

Noskaidrot labākos distanču slēpotājus un noteikt Ķekavas novada izlases kandidātus 

distanču slēpošanā. 

Bezsniega apstākļos noteikt ātrākos un veiklākos dalībniekus visos sacensību 

programmas veidos, pārvietojoties bez slēpēm.  

 

2. Vieta un laiks 

 

Sacensības notiek 2022. gada 15., 22., 29. janvārī un 5., 12. februārī pie Baložu 

vidusskolas sporta kompleksa un mežā. Starts un finišs pie Baložu vidusskolas sporta 

kompleksa. Starts no plkst. 11.00 līdz 12.00. Dalībnieku pieteikšanās no plkst. 10.30 līdz 

11.30. 

 

3. Dalībnieki un reģistrēšanās 

 

Sacensībās piedalās Ķekavas novada iedzīvotāji un viesi. Sportisti ir atbildīgi par 

savu veselības stāvokli ( Sporta likuma 18. pants). Sacensību organizatori neatbild par 

dalībnieku iespējamām traumām un iespējamiem kaitējumiem sacensību laikā. 

Dalībniekiem obligāti ir iepriekš jāreģistrējas sacensībām elektroniski mājaslapā 

https://sports.kekava.lv/ziema, norādot vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un kontakttālruni, 

katra sacensību posma iepriekšējā vakarā līdz plkst. 20.00. 

Dalībnieki sacensību dienā pie pieteikšanās uzrāda derīgu sadarbspējīgu Covid-19 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu kopā ar personu apliecinošu dokumentu.  

Sacensības notiek epidemioloģiski drošā vidē. Atbildīgā persona par 

epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu Lauma Žilko (tālr. 26352704). 

 

4. Īpašie apstākļi 

 

Sacensību organizatori neatbild par trases stāvokli ārējo, mainīgo laika apstākļu dēļ. 

Bezsniega apstākļos dalībnieki distances veic bez slēpēm. 

Aktuālākā informācija par sacensībām sports.kekava.lv vai pa tālr. 26352704. 

 

5. Sacensību vadība 

 

Sacensības organizē un vada Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras Baložu 

pilsētas sporta iniciatīvu centrs. Sacensību galvenais tiesnesis Andris Žilko. 

 

6. Programma 

  

 6.1. Distanču slēpošana un dalībnieku grupas: 

https://sports.kekava.lv/ziema
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Slēpošanas distances aplis izvietots apvidū, tā aptuvenais garums ir 2 km.  

 

 

 

S V

S 7 un V 7 0,5 0,5

S 9 un V 9 2013 - 2014 0,5 0,5

S 10 un V 10 2012 - 2012 0,5 0,5

S 12 un V 12 2010 - 2011 2 2

S 14 un V 14 2008 - 2009 2 2

S 16 un V 16 2006 - 2007 4 4

S 20 un V 20 2002 - 2005 4 6

S 21 un V 21 1993 - 2001 6 6

S 30 un V 30 1983 - 1992 6 6

S 40 un V 40 1973 - 1982 4 6

S 50 un V 50 1963 - 1972 2 4

S 60 un V 60 1958 - 1962 2 4

S 65 un V 65 1953 - 1957 2 4

S 70 un V 70 1948 - 1952 2 2

S 75 un V 75 2 2

S Tauta, V Tauta 2 2

Grupas
Distance (km)

Dzimšanas gadi

bez vecuma ierob.

2015. un jaunāki

1947. un vecāki

 
 

Dalībnieki dodas distancē pieteikšanās secībā ar starta intervālu. 

 

 6.2. Jautrais biatlons: 

 

Komandā startē 2 dalībnieki neatkarīgi no dzimuma. Vērtēšana notiek pa vecuma grupām: 

 

  1.grupa  - kopējais dalībnieku vecums līdz 20 g. 

  2 .grupa – kopējais dalībnieku vecums no 21-30 g. 

  3 .grupa – kopējais dalībnieku vecums no 31-50 g. 

  4. grupa – kopējais dalībnieku vecums 51 gads un vairāk. 

 

6.2.1 Stafetes kārtība: 

 

Dalībnieks no starta veic vienu apli līdz 1. šautuvei “stāvus”. 

 Veic 2 metienus mērķī. 

 Par katru neprecīzu metienu veic 1 soda apli. 

 Ja abi metieni ir mērķī, dalībnieks dodas nākamajā aplī. 

 

Pēc tam dodas 2. aplī līdz 2. šautuvei “guļus”. 

 Veic 2 metienus mērķī. 

 Par katru neprecīzu metienu veic 1 soda apli. 

 Ja abi metieni ir mērķī, dalībnieks dodas nākamajā aplī uz finišu. 

 

Finišā 1. dalībnieks nodod stafeti 2. komandas dalībniekam, kurš turpina to pašu distanci 

līdz finišam. 
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6.2.2 Vērtējums: 

 

 Komandas uzrādīto laiku fiksē pēc pēdējā dalībnieka finiša. Uzvar komanda, kas 

visātrāk veikusi distanci. Vienāda rezultāta gadījumā komandas izcīna vienu un to pašu 

vietu. 

 

 6.3. Ragaviņu/piekabes vilkšana: 

 

 

1. grupa – kopējais dalībnieku vecums līdz 20 g. 

  2 .grupa – kopējais dalībnieku vecums no 21-40 g. 

  3 .grupa – kopējais dalībnieku vecums no 41-70 g. 

  4. grupa – kopējais dalībnieku vecums no 71 gada un vairāk. 

 

Komandā 2 dalībnieki neatkarīgi no dzimuma: 1 vilcējs un 1 “pasažieris”, kurš, 

neizkāpjot no ragaviņām/piekabes, veic metienus mērķī. Par katru neprecīzu metienu 

dalībnieki veic soda apli. 

Uzvar komanda, kas visātrāk veikusi distanci. Vienāda rezultāta gadījumā komandas 

izcīna vienu un to pašu vietu. 

 

7. Apbalvošana 

             

Katrā sacensību programmas veidā 1. vietas ieguvējus katrā grupā apbalvo ar 

balvām.  

 

8. Finanses 

             

Dalībnieki startē bez dalības maksas. Izdevumus, kas saistīti ar sacensību 

organizēšanu, sedz Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra. 

 

9. Izmaiņas nolikumā 

              

 Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Izmaiņas 

tiek izvietotas uz informācijas stenda sacensību dienā līdz pirmā dalībnieka startam. 

Informāciju var saņemt pa tālr. 26352704.  

 

10. Apmeklētāju un dalībnieku ievērībai! 

 

Sacensības notiek saskaņā ar epidemioloģiskās  situācijas ievērošanas noteikumiem valstī. 

 

Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, publiskā pasākuma laikā var notikt foto vai 

video fiksācija. Bildes var tikt ievietotas pašvaldības informatīvajos kanālos – ikmēneša 

informatīvajā biļetenā, mājaslapā vai sociālajos tīklos. Pārzinis un personas datu apstrādes 

nolūki: Ķekavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, 

Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, veic personas datu apstrādi sabiedrības 

informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā laikā lūgt pārzinim dzēst savus datus. 

 


