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Apstiprinu:________________      Apstiprinu:________________               

LSSF prezidents A. Lukss        LHF ģenerālsekretārs N. Blome                               

2020.gada _____.augustā         2020.gada ______. septembrī                                                    

 

 

LATVIJAS SKOLĒNU 74. SPARTAKIĀDE HANDBOLĀ 

PAMATSKOLU GRUPĀS 
NOLIKUMS 

 
1. Mērķis un uzdevumi: 

1.1. Popularizēt handbolu skolu jaunatnes vidū, dodot iespēju piedalīties sacensībās vispārizglītojošo 

skolu audzēkņiem; 
1.2. Pilnveidot skolu sacensību sistēmu handbolā; 

1.3. Veicināt vispārizglītojošās skolās interešu izglītības sporta programmas realizēšanu (sporta  pulciņi) 

handbolā; 

1.4. Noteikt labākās Latvijas skolu komandas zēnu un meiteņu konkurencē pamatskolu vecākajā grupā; 

1.5. Apmācīt un iesaistīt jaunos handbola tiesnešus sacensību organizēšanā un tiesāšanā. 

 

2.  Vieta un laiks: 

2.1. Finālsacensības notiek Dobelē, Dobeles sporta centra hallē, Tērvetes ielā 10.: 

 

- “B” grupai 12. novembrī, sacensību sākums plkst. 10.00; 

- “C” grupai  5. oktobrī, sacensību sākums plkst. 10.00. 

 

3. Sacensību vadība: 

3.1. Sacensības organizē un vada Latvijas Skolu sporta federācija, (A. Lukss t. 29388661, e-pasts: 

andris.lukss@inbox.lv); 

3.2. Tiešo sacensību vadību veic Latvijas Handbola federācijas apstiprinātā tiesnešu kolēģija (E.Mārtiņa, 

t. 25396959, e-pasts: elina@handball.lv); 

3.3. Ar spēles tiesnešiem sacensības nodrošina Latvijas Handbola federācija.  

 

4. Sacensību dalībnieki: 

4.1. Sacensības tiek organizētas: 

 

• “B” grupā  - 2005 - 2007.g.dz. zēni un meitenes;     

• “C” grupā  - 2007 - 2009.g.dz. meitenes un zēni; 

• Komandā atļauts iekļaut 2 jaunākā dzimšanas gada (“B “grupā – 2007, “C “ grupā - 2009) spēlētājus. 

 

4.2. Komandas sastāvs: 8 dalībnieki + viens skolotājs (pārstāvis); 

4.3. Skolas komandā var startēt tikai tie skolēni, kuri 2020./2021.m.g. mācās attiecīgajā skolā; 

4.4. Aizliegts iesaistīt komandas sastāvā citas skolas skolēnus; 

4.5. Skolas komandā nav atļauts iekļaut spēlētāju no Murjāņu Sporta ģimnāzijas; 

4.6. Komandas pašas ir atbildīgas par savu spēlētāju veselības stāvokli un medicīnisko aprūpi.  
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5. Organizēšanas un vērtēšanas nosacījumi: 

5.1. Sacensības notiek pamatojoties uz starptautiskajiem handbola noteikumiem, šo Nolikumu un 

godīgas spēles principiem: 

 

• Spēle notiek 6 : 6, (5 laukuma spēlētāji un vārtsargs); 

• “B “ grupas spēles laiks 2 x 12 min; 

• “C “ grupas spēles laiks 2 x 10 min. 

 

5.2. Sacensībās spēļu sistēma un kalendārs tiek sastādīts pēc skolu pieteikumu saņemšanas, spēles laiks 

var tikt mainīts attiecībā no pieteikto komandu skaita; 

5.3. Par uzvaru spēlē uzvarētāju komanda saņem 3 punktus, par neizšķirtu 2 punktus, par zaudējumu 1 

punktu: 

5.4. Vienādu punktu gadījumā divām un vairāk komandām vietu secība tiek noteikta: 

 

• savstarpējās spēles; 

• pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto spēļu punktu summas attiecības. 

 

6. Apbalvošana: 

6.1. Sacensību uzvarētājus LSSF (1.,2.,3. vietas) apbalvos ar medaļām, kausu un diplomiem; 

6.2. Papildus balvas nodrošina Latvijas Handbola federācija sadarbībā ar atbalstītājiem. 

 

7. Pieteikumi:   

7.1. Elektroniskie pieteikumi sacensībām jāiesūta elektroniski ne vēlāk kā līdz: 

 

  -  1. oktobrim par “C “ grupas komandām un  

  -  9. novembrim par “B” grupas komandām A. Luksam uz e-pastu: andris.lukss@inbox.lv . 

 

7.2. Mandātu komisija finālsacensībām notiks sacensību dienā Dobelē, sporta hallē no plkst. 9.00 - 9.30. 

Tajā komandu pārstāvim jāiesniedz komandas pieteikuma oriģināls; 

7.3. Pārstāvju sanāksme plkst. 9.30; 

7.4. Pārstāvim līdzi jābūt spēlētāju skolēnu apliecībām (kartēm), lai nepieciešamības gadījumā pēc 

sacensību organizatoru pieprasījuma tās varētu uzrādīt. Ja komandas pārstāvis – sporta skolotājs tos 

pēc pieprasījuma nevar uzrādīt, dalībnieks vai komanda no tālākas dalības sacensībās tiek izslēgta. 

 

8. Finansiālie nosacījumi: 

8.1. Visus izdevumus, kas saistīti ar komandas piedalīšanos sacensībās sedz komandējošā organizācija; 

8.2. Finālsacensību organizācijas izdevumus (bāze, apbalvošana, tiesnešu apmaksa, apkalpojošā 

personāla darba samaksa,) sedz LSSF; 

8.3. Ar spēļu bumbām un atbalstītāju balvām sacensības nodrošina Latvijas Handbola federācija. 

Latvijas Handbola federācijai ir tiesības izvietot reklāmas sacensību vietā; 

8.4. Dalības maksa finālsacensībās no komandas 20,- Euro. 

8.5. Skolai dalības maksu jāapmaksā ar rēķinu: 

 

Lai sagatavotu rēķinu par dalības maksu, skola sūta maksātājas organizācijas rekvizītus uz e-pastu 

A. Luksam: andris.lukss@inbox.lv  

 

Dalības maksa nav jāmaksā LSSF biedriem, kuri samaksājuši biedra naudu par 2020.gadu. 
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LATVIJAS SKOLĒNU 74. SPARTAKIĀDE 

HANDBOLĀ PAMATSKOLU GRUPĀ 

2020.g. . 
 

 
 

Pieteikums 

Skolas nosaukums:  

 

Novads/pilsēta:  
 

Līgas nr.  

 

Nr.p.k. Vārds, Uzvārds 
Dzimšanas 

dati (gads) 

Paraksts par drošības un 

kārtības noteikumu 

ievērošanu 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

Rez.    

Rez.    

 

Visas ailītes ir obligāti jāaizpilda ar datoru !!! 

 

 
z.v. 

(Skolas direktora vārds, uzvārds un paraksts) 

 

 

(Komandas pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts, tel. nr., e-pasts) 

 

 

 

Pieteikumu paraksta skolas direktors, kurš ar savu parakstu apliecina, ka komandas spēlētāji ir attiecīgās 

skolas audzēkņi. 


