
 

 
Latvijas Skolu ziemas olimpiskā festivāla 

NOLIKUMS  
Disku Golfā (paraugdemonstrējumi) 

 

1. Sacensību laiks un vieta 
 

2019. gada 1.martā notiek paraugdemonstrējumi un treniņi (nav obligāti).  
2. martā - sacensības, disku golfa laukumā pie Priekuļu tehnikuma, Ērgļi.  
 

2. Dalībnieki 
 

Izglītības iestādes var pieteikt dalībniekus vecuma grupā 2001*. - 2007. gadā dzimušie jaunieši 
un jaunietes. 
Komandā var pieteikt 5 dalībniekus, bet ne mazāk kā 3 dalībniekus. Komandā jābūt vismaz 
vienam pretējā dzimuma pārstāvim. 
 
Izglītības iestāde var pieteikt ne vairāk 3 komandas. 
* dzimuši 2001. gada 1. septembrī un jaunāki 
 

3. Sacensību programma  
 

01.03.2019. - Paraugdemonstrējumi, treniņi (Nav obligāti), sporta veida labākie sportisti 
apmācīs visus komandas spēlētājus, parādīs pareizu tehniku un nodrošinās ar inventāru. 
02.03.2019. – Sacensības, katru komandu pavadīs tiesnesis, kurš arī palīdzēs ar padomiem, 
punktu skaitīšanu un noteikumu ievērošanu. 
 

4. Pieteikumi 

 

1. Pieteikties dalībai festivālā varēs interneta mājas lapā www.lsfp.lv   
2. Pieteikumu elektroniskā forma darbosies no 11.02.2019. līdz 26.02.2019. plkst. 15.00. 
3. Pieteikumu oriģināli (ar izglītības iestādes vadītāja parakstu un zīmogu) obligāti jāiesniedz 
iebraukšanas dienā, veicot akreditāciju. 
 

5. Sacensību norise un vērtēšana 
 

Atkarībā no reģistrēto komandu skaita sacensību dienā visas komandas izspēlēs 2-4 
apļus 6 grozu disku golfa laukumā. Komandas laukumā tiks laistas ar 5-10 minūšu intervālu un 
katrai komandai būs savs starta laiks un grupas tiesnesis. 

Spēles laikā katrā komandā uz laukuma atrodas 3-5 dalībnieki, kas spēlē vienā grupā, 
vismaz vienam ir jābūt no pretējā dzimuma. Katrs komandas spēlētājs disku golfu spēlē 
individuāli, taču ieskaitē tiks ņemts 3 labāko spēlētāju rezultāts, līdz ar ko papildus komandas 
spēlētāji ir kā rezerve labākam rezultātam. 

Precīzāka informācija par spēles noteikumiem un izspēles kārtību tiks izsūtīta pēc visu 
pieteikumu saņemšanas. 
 

6. Piezīmes 
 

Ir atļauts piedalīties ar savu disku golfa inventāru, taču dalībniekiem bez inventāra, inventārs 
tiks nodrošināts no organizatoru puses. 
 

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. 

http://www.lsfp.lv/

