
15. Eiropas kompāniju ziemas sporta spēles 

2022. gada 9.-13. martā 

Jahorinā, Bosnijā un Hercegovinā 

 
Jahorina Olimpiskais centrs - Sarajevo 1984. g. Olimpisko spēļu  

norises vieta. 

 

Programma                                                                                             

2022. g. 9. marts 

Iebraukšana un reģistrācija viesnīcā ,,BISTRICA,,                     

18:00 - 20:00 Vakariņas viesnīcās 

20:00 Tehniskā konference 

2022. g. 10. marts 

07:00 - 08:30 Brokastis viesnīcās 

10:00 - 18:00 Sacensības 

18:30 - 20:00 Vakariņas viesnīcās 

21:00 Atklāšanas ceremonija un koktēlis dalībniekiem 

2022. g. 11. marts 

07:00 - 08:30 Brokastis viesnīcās 

10:00 - 18:00 Sacensības 

19:00 - 21:00 Vakariņas viesnīcās 

2022. g. 12. marts 

07:00 - 08:30 Brokastis viesnīcās  

10:00 - 18:00 Sacensības 

18:30 - 20:30 Vakariņas 

21:00 Noslēguma ceremonija un uzvarētāju noteikšana 

2022. g. 13. marts 

07:00 - 10:00 Brokastis viesnīcās un izbraukšanas diena 

 

Sporta disciplīnas (individuāli, sievietes / vīrieši) 

• Slaloms; 

• Gigantslaloms; 

• Gigantslaloms (snovbords). 

 

Citas disciplīnas: 

• Minifutbols (komanda 5+ 1); 

• Virves vilkšana sniegā (mix komanda 3 vīrieši + 2 sievietes);  

• Volejbols sniegā (2 seti, līdz 15 punktiem, 3 vīrieši + 1 sieviete) ; 

• Loka šaušana (vīrieši / sievietes); 

• Šautriņu mešana (vīrieši  /sievietes); 

• Galda teniss (individuālas, vīrieši / sievietes, 2 seti, 11 punkti); 

• Galda futbols (vīrieši / sievietes, 2 spēlētāji komandā); 

• Ārmreslings (vīrieši / sievietes); 

• Šahs (individuālie, vīrieši / sievietes); 

• Biljards (individuālie, vīrieši / sievietes). 

 

Orgkomiteja patur tiesības atcelt kādu no disciplīnām, ja nepieteiksies pietiekošs dalībnieku skaits. 

Orgkomiteja patur tiesības mainīt sacensību norises vietu vai trases garumu sliktu laikapstākļu vai 

nepietiekama sniega gadījumā, kas tiks darīts dalībnieku interesēs. 

 



Vecuma grupas: 

• sievietes/vīrieši 

• Seniori līdz 29 gadiem dzimšanas gads 1993 un vecāk 

• Master – 1: 30 – 39 gadi (1994 – 1981 dz. gads) 

• Master – 2: 40 gadi un vairāk (1982. dz.g. un vecāki) 

 

Finansiālie nosacījumi    

 

Dalības maksa 130 EUR vienai personai iekļauj: 

• Dalība vienā vai vairākās sporta disciplīnās; 

• Dalība atklāšanas un noslēguma ceremonijās un saviesīgajos pasākumos spēļu laikā; 

• Vakara programma ceturtdien, piektdien un sestdien ar mūziku, dejām, izklaidi); 

• Organizacijas izmaksas – tiesneši, mārketings, diplomi, medaļas, kausi; 

• Suvenīrs;  

• Transports starp viesnīcām, sporta bāzi un sacensību centru 

• Pirmā palīdzība. 

 

Viesnīcas: 

(Cena vienai personai - 5 dienas, 4 puspansijas) 

- Аpart viesnīca  “VUČKO”  

standard room, lux room, lux                     299 EUR  

- Viesnīca ,,RAJSKA DOLINA”             240 EUR  

-  Viesnīca ,, BISTRICA ”                        220 EUR 

 

Paketē ir iekļauts: 

Vieta izvēlētajā viesnīcā divvietīgajā numurā, SAT TV, WiFi, 4 naktis ar puspansijas 

ēdināšanu - bufete: 4 x brokastis, 4 x vakariņas , sporta zāle un stāvvieta pie viesnīcas.  

 

Paketē NAV iekļauts: 

- tūrisma nodoklis : 2 € / vienai personai/ dienā 

- papildus maksa par vienvietīgo numuru 20 € / vienai personai / dienā 

- transfērs ar autobusu: Belgrada -  Jahorina - Belgrada 59 EUR  

- transfērs: Sarajevo Starptautiskā lidosta – Jahorina - Sarajevo Starptautiskā lidosta 40 EUR 

 

Slēpošanas caurlaide 3 dienām (2022. g. 10. marts – 12. marts): 60 EUR 

 

15. Eiropas kompāniju ziemas sporta spēlēs 2022 

var piedalīties Latvijas Tautas sporta asociācijas biedri. 

Pieteikumu (aizpildītu pieteikuma formu) lūdzam nosūtīt uz  

LTSA biroju līdz 2022. gada 28. janvārim pa e-pastu ltsa@riga.lv, 

 tālrunis 26895037, 67226215. 

Apmaksu 100% apmērā (par dalību un izvietošanu) jāpārskaita LTSA līdz 2022. gada 

7.februārim LTSA uz kontu: LV75HABA0551034016276, Swedbank AS, Kods: 

HABALV22 

Latvijas Tautas Sporta asociācija 

Reģ. 40008022133 

Uzvaras bulv. 10, Rīga LV 1048, 

www.sportsvisiem.lv 

mailto:ltsa@riga.lv

