Jūras svētki KOLKĀ
2017. gada 8. jūlijs
PROGRAMMA
No 9:00 – dalībnieku ierašanās un reģistrēšanās Dundagas novada atklātā čempionāta
pludmales volejbolā 2017 sacensību 2.posmam.
10:00 – Dundagas novada atklātā čempionāta pludmales volejbolā sacensību 2.posms.
9:30 – Dalībnieku reģistrēšanās futbolam 3 pret 3
10:00 - Futbola turnīrs 3 pret 3
Spēle norisinās uz atzīmēta laukumu, laukumā neatrodas vairāk kā 6 spēlētaji, katrā
komandā 3 dalībnieki. Pieteikt drīkst 4 spēlētājus un spēles laikā pēc savstarpējas izvēles
drīkst veikt spēlētāju maiņu jebkurā brīdī. Vārtsargi nedrīkst izmantot rokas, drīkt sargāt ar
pārējām ķermeņa daļām. Spēles laiks ir atkarīgs no komandu skaita. Turnīra uzvarētājs tiek
apbalvots ar kausu, medaļām, diplomiem. 2.,3. vietu ieguvēji ar medaļām un diplomiem.
9:30 – Zolītes sacensības
Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadu veciem. Sievietes un vīrieši atsevišķi vērtēti netiek.
Sacensības tiek izspēlētas 4 kārtās. Katra sastāv no 24 izspēlēm (partijām). Pie katra galda
spēlē 3 vai 4 spēlētāji. Kārtas ilgums ir noteikts 60 minūtes, izņemot pēdējo kārtu, kurā tiek
izspēlētas visas 24 partijas, ar noteikumu, ka pēdējā kārta nēpārsniedz pusotru stundu. 15
minūtes pirms kārtas beigām tiek dots paziņojums. Pēc paziņojuma par kārtas noslēgumu
kārtis dalīt vairs nedrīkst. Pirmajā kārtā dalībnieki pie numurētajiem galdiem tiek sēdināti
izlozes kārtībā. Pirms sākt spēli dalībnieki no sava vidus izvēl vienu, kurš būs atbildīgs par
pareizu spēles lapas aizpildīšanu un nodošanu organizētajiem pēc katras kārtas izspēles
beigām. Tiek ievēroti klasiskie zoles noteikumi. Sacensību uzvarētājs ir spēlētājs, kurš kopā
pa visām kārtām ieguvis vislielāko punktu skaitu. Nākamās vieta nosaka attiecīgi punktu
skaitam. Sacensību uzvarētāji tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem.
10:00 - 14:00 Inviduālās sacensības
PETANKS
Noteikumi – Atsevišķi tiek vērtētas sievietes un vīrieši, tiek vērtēta veikto metienu
precizitāte. Trīs labāko rezultātu īpašnieki katrā grupā tiek apbalvoti ar medaļām un
diplomiem. Spēles laukums – 4x10m. Katrs spēlētājs veic pirmo metienu ar kašonetu (mazo
bumbu) 6-10m attālumā no līnijas. Ja kašonets piezemējas ārpus iezīmētā spēles laukuma,
tad metiens jāatkārto. Pēc iepriekš aprakstītā metiena sacensību, dalībnieks veic 5 ieskaites
metienus ar spēles bumbām. Sacensību tiesnesis veic nepieciešamos attāluma mērījumus,
aprēķina vidējos rezultātu un reģistrē to sacensību protokolā. Katram sacensību dalībniekam
pirms ieskaites ir tiesības uz 3 mēģinājuma metieniem.
ŠAUTRIŅU MEŠANA
Noteikumi – Atsevišķi tiek vērtētas sievietes un vīrieši, katrs dalībnieks izpilda 20 metienus
pa 5 reizē starptautiskajā mērķī, iegūto punktu skaits summējas. Attālums no mērķa 2.4m,
mērķa augstums 1.7m. Tiek novilkta kontroles līnija, kurai pārkāpt vai uzkāpt nedrīkst. Par
metienu saņem 0 punktus tādā gadījumā, ja netrāpa mērķī vai arī šautriņa izkrīt no mērķa.
Vienāda punktu skaita gadījumā uzvar dalībnieks, kuram ir lielāks reizināto punktu skaits.

Katrā grupā tiek apbalvoti 3 labākie rezultāti ar medaļām un diplomiem.
ZĀBAKA MEŠANA
Atsevišķi tiek vērtētas sievietes un vīrieši. Metienu veic no norādītās atzīmes. Ja zābaks
piezemējas ārpus iezīmētā sektora sānu līnijām, tad metiens netiek ieskaitīts. Katrs
dalībnieks drīkst veikt 1 izmēģinājuma metienu un 3 ieskaites metienus. Zābaku locīt nav
atļauts! Protokolā tiek fiksēts tālākais metiens. 3 labākos katrā grupā apbalvo ar medaļām un
diplomiem.
LODES GRŪŠANA
Atsevišķi tiek vērtētas sievietes un vīrieši. Lodes smagums ir 7,257 kg vīriešiem, 4 kg
sievietēm. Katrs dalībnieks veic 1 izmēģinājuma un 3 ieskaites metienus, no kuriem ieskaita
tālāko metienu. 3 labākos katrā grupā apbalvo ar medaļām un diplomiem.
SVIEDLĪNES MEŠANA
Atsevišķi tiek vērtētas sievietes un vīrieši. Katrs spēlētājs drīkst veikt 1 izmēģinājuma un 5
ieskaites metienus. Tiek vērtēta metienu precizitāte, metienus veic no norādītās atzīmēs
vēzējot sviedlīni uz priekšu un atpakaļ. 3 labākos katrā grupā apbalvo ar medaļām un
diplomiem.
11:00 VIRVES VILKŠANA
Virves vilkšana notiek atbilstoši virves vilkšanas noteikumiem. Komandā drīkst būt 4
dalībnieki. Komandas cīnās līdz 2 uzvarām. Komandas sāk vilkt pēc tiesneša signāla. Uzvar tā
komanda, kura pirmā pārvelk pretinieku pāri viduslīnijai. Komandas dalībnieki nedrīkst
izmantot speciālos apavus (zābakus, futbola apavus). Stiprākā komanda balvā saņem dāvanu
karti pirts apmeklējumam Kolkas ragā 4 cilvēkiem.
12:00 RITEŅBRAUKŠANAS SACENSĪBAS BĒRNIEM
Dalībnieki tiks sadalīti sekojošās vecuma grupās:
Trīsriteņu grupa;
Pirmsskolas vecuma grupa;
7 – 8 gadu vecuma grupa;
9 – 10 gadu vecuma grupa;
11 – 12 gadu vecuma grupa.
Visiem sacensību dalībniekiem obligātas aizsargķiveres.
Dalībnieki tiek vērtēti noteiktajās vecuma grupās. Vietas nosaka pēc uzrādītā trases laika.
Sacensību dalībnieki katrā vecuma grupā saņem diplomu un pārsteiguma balvu.

