
 

 
 

Latvijas Skolu ziemas Olimpiskā festivāla 
NOLIKUMS  

Lielajai skolu stafetei 
 

1. Sacensību laiks un vieta 

 
2020. gada 22. februāris, Ērgļu vidusskolas stadions, Ērgļi. 
 

2. Sacensību programma  

 
Skolu stafete. 
 

3. Dalībnieki 

 
Izglītības iestādes var pieteikt dalībniekus šādās vecuma grupās: 
1. grupa – 2000*. - 2003. gadā dzimušie jaunieši un jaunietes. 
2. grupa - 2004. - 2007. gadā dzimušie zēni un meitenes. 
* dzimuši 2000. gada 1. septembrī un  jaunāki 
 
Izglītības iestāde var pieteikt vienu komandu katrā vecumā grupā, katra  8 dalībnieku sastāvā. 
Komandā jābūt pārstāvētiem gan jauniešiem, gan jaunietēm.  
 

4. Pieteikumi 

 
1. Pieteikties dalībai festivālā varēs interneta mājas lapā www.lsfp.lv.  
2. Pieteikumu elektroniskā forma darbosies no 04.02.2020. līdz 18.02.2020. plkst. 15.00. 
3. Pieteikumu oriģināli (ar izglītības iestādes vadītāja parakstu un zīmogu) obligāti jāiesniedz 
iebraukšanas dienā, veicot akreditāciju. 
 

5. Sacensību norise un vērtēšana 

 
Norise: 
Skolu komandas (turpmāk ,,komanda’’) sacenšas savā starpā.  

Punktus komandas pelna kartē iezīmētos kontrolpunktos.  

Karte un sacensību apraksts komandām tiks izsniegts 10 min pirms starta, komandas stratēģijas 
veidošanai.  

Komandai jāizveido maršruta iziešanas stratēģija, lai noteiktajā kontrollaikā savāktu pēc 
iespējas lielāku punktu skaitu. Apmeklējot kontrolpunktus, komanda var dalīties. 

Starts tiks dots vienlaicīgi 4 komandām. Nākamās 4 komandas startēs ik pēc 10 min. Komandu 
starta kārtība tiks izlozēta, 2. martā pārstāvju sanāksmes laikā.  

Komandai jāstartē un jāfinišē 8 dalībnieku sastāvā.  

 
 

http://www.lsfp.lv/


 

 
 
 
 
 
Kontrolpunkti iedalās tādos, kuros jāpiedalās visai komandai un kuros jāpiedalās tikai 
noteiktam dalībnieku skaitam. Kontrolpunktos, kuros jāpiedalās visai komandai, varēs izcīnīt 
lielāku punktu summu.  
 
Uzdevumi ietvers: 

- dažādu sporta veidu elementus; 
- dalībnieku erudīcijas pārbaude; 
- praktisko iemaņu pārbaude; 
- veiklības, ātruma un spēka pārbaudījums. 

Inventārs, uzdevumu izpildei kontrolpunktos, tiks nodrošināts.  

Par noteiktu uzdevumu izpildi katrā kontrolpunktā komanda izcīna noteiktu punktu summu.  

Komandas rezultāts  tiks noteikts pēc iegūto punktu, papildpunktu vai soda punktu summas.   

Uzvar komanda, kura izcīnījusi lielāko punktu summu. 

Izcīnāmo punktu skaits kontrolpunktos būs norādīts kartē. 

Papildpunktu un soda punktu piemērojamais skaits tiks iekļauts sacensību aprakstā. 

Veicot stafeti, jāievēro Latvijas Skolu ziemas olimpiskā festivāla drošības un kārtības 
noteikumus. 

 

6. Piezīmes 

 
Reģistrācija, mandātu komisija un dalībnieku numuru saņemšana kopā ar skolas komandu, 
akreditējoties Ērgļu vidusskolā. Numurus izsniegs Izglītības iestādes komandas vadītājam 
(sporta skolotājam). 
Pieteikumi no sporta klubiem, sporta skolām un individuāli netiks pieņemti. 


