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„Jēkabpils novada atklātais volejbola turnīrs un nūjošanas festivāls Zasas 
pagastā” 

1. Mērķis un uzdevumi:   
1.1. Pievērst iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam, sporta aktivitātēm; 
1.2. Piedāvāt Jēkabpils novada un tā apkārtnes iedzīvotājiem aktīvas atpūtas iespējas; 
1.3. Saliedēt Jēkabpils novada un tā apkārtnes iedzīvotājus. 
2.Disciplīnas: 

 Volejbols (vīriešiem un sievietēm atsevišķi, komandā 4 dalībnieki + 1 rezervists). 
 Nūjošanas festivāls (individuāli, veicot īso – 1,4 km (1 aplis), vidējo 4,2 km (3 apļi) vai 

garo 7 km (5 apļi) distanci) – bez vecuma ierobežojuma. Dalībnieki, kas dzimuši 2011. 
gadā un jaunāki, distancē dodas tikai kopā ar vecākiem. Dalībnieki startē tikai ar 
nūjošanai paredzētām nūjām. Pasākuma organizatori nodrošinās 21 nūju komplektu 
dalībniekiem. 

5. Šautriņas (10 metieni) 
Kā arī sacensībās ir iespējamas dažādas papildus disciplīnas! 

3.Vieta un laiks:   
Sacensības notiek: 25.08.2018. no plkst. 10.00 līdz 17:00 Zasas vidusskolas sporta laukumā 
un parka teritorijā. Reģistrācija no plkst. 9.00. 
4.Sacensību organizatori: 
Sacensības organizē Jēkabpils novada pašvaldība sadarbībā ar Zasas pagasta pārvaldi. 
4.1. Atbildīgais par sacensību norisi un drošības noteikumu ievērošanu – Jēkabpils novada sporta 
organizatore Baiba Čākure Tālr.28677242. 
5.Sacensību izspēles sistēma, vērtēšana un distances:  
5.1. Volejbola izspēles sistēma tiks noteikta un saskaņota ar komandu pārstāvjiem sacensību 
dienā, atkarībā no sacensību komandu skaita. 
5.2. Nūjošanas festivāla sacensību dalībnieki startē no kopēja starta. 
5.3. Nūjošanas festivāla sacensību dalībnieks nūjošanas laikā izvērtē cik garu distanci veiks. Ja 
pēc pirmā apļa dalībnieks jūtas pietiekami spēcīgs, tad veic vēl vienu apli. 
6.Dalībnieku apbalvošana: 
6.1. Volejbola 1.- 3. vietu ieguvējas komandas apbalvo ar kausiem un medaļām,  
6.2. Individuālajās disciplīnās - ar medaļām. 
6.3. Nūjošanas festivālā - apbalvos sešus ātrākos un sešās ātrākās nūjotājas. Tiks pasniegtas 
balvas, kā arī tiks noteiktas pārsteiguma balvas dažādās nominācijās. 
7.Dalības maksa: 
7.1. Piedalīšanās sacensībās – bezmaksas. 
 

 Individuālās disciplīnas (Apbalvo 1-3 vietu, vīriešus, sievietes un bērnus līdz 12.g.v.): 
1. Lodes grūšana (Sievietēm 4 kg, vīriešiem 6 kg) 
2. Pēdošana (Uz laiku un precizitāti) 
3. Lidojošo šķīvīšu darts (5 metieni) 
4. Basketbola soda metieni (10 metieni) 



8. Komandu pieteikšanās 
8.1. Zvanot Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatorei Baibai Čākurei (mob.28677242) 
8.2. Rakstot uz e-pastu: baiba.cakure@jekabpilsnovads.lv 
8.3. Sacensību dienā līdz plkst 9:45. 
8.4. Nūjošanas festivāla starta numuri tiek piešķirti reģistrācijas kārtībā. 
9.Medicīniskais nodrošinājums: 
9.1. Sacensību laikā tiks nodrošināta pirmā medicīniskā palīdzība – dežūrēs medmāsa; 
9.2. Sacensību pieteikumā (sacensību vietā) katram dalībniekam ar parakstu jāapliecina, ka 
viņš uzņemas atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību sacensībām, kā arī par 
drošības un kārtības noteikumu ievērošanu; 
9.3. Sacensību dalībniekiem jāievēro kārtība sacensību un piegulošajā teritorijā. 

 
 

„Jēkabpils novada atklātais volejbola turnīrs un nūjošanas festivāls Zasas 
pagastā” dienas programma: 

 
9.00-9.45 Reģistrēšanās 
10.00 Volejbols (Spēles sistēmu noteiks pēc pieteikto komandu skaita) 
10.00-13.00 Šautriņas/ Lidojošo šķīvīšu darts/ Pēdošana/ Basketbola soda metieni u.c. disciplīnas 
11.00-11.45 Mācīsimies nūjot sadarbībā ar fizioterapeitu Zasas parkā 
12.00 Nūjošanas festivals Zasas parkā 
13.00-14.30 Lodes grūšana 

 
* Laiki var mainīties atkarībā no komandu skaita 
*Sacensību laikā būs pieejama piepūšamā bērnu pilsētiņa bez maksas. 

 
Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatore 

Baiba Čākure 
 
 


