
Ērģemes pagasta Sporta spēles 2017 

22. jūlijā, Turnā 

Sākums no plkst. 11:00 
 

Komandu (5 dalībnieki, vismaz 2 dāmas) sacensība. 
 

Komandām jāveic 7 uzdevumi: 

1. Mīnu lauks 

2.  Zeme deg! 

3.  Mēmā čūska 

4.  Ūdensvads 

5.  Lidojošie šķīvīši 

6.  Šautru mešana 

7.  Jautrības stafete 

 

Par iegūto 1. vietu uzdevumā komanda saņem 1 punktu, par 2. vietu 2 utt. 

Kopvērtējumā uzvar komanda ar mazāku punktu summu. Vienādu punktu skaita 

gadījumā augstāku vietu ieņem komanda ar labāku rezultātu jautrības stafetē. 

 

!!!! Komandas jāpiesaka pirms sporta spēlēm !!!! 

(līdz 19/07/2017) 
t. 26449270 (vēlams caur WhatsApp) vai marcis.krams@gmail.com 

 

  

 

 

Individuālās disciplīnas : 
Piedalīties var jebkurš sporta spēļu apmeklētājs. Pieteikšanās pie katras 

stacijas pirms konkrēto sacensību sākuma. 

 

1.Pokémonu ķeršana 

Individuālais sporta veids. Atsevišķi pieaugušjjiem un bērniem. Apļos 

ievietotas pokemonu figūras. Dalībniekiam metot bumbas 
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(pieaugušajiem metāla (petanka), bērniem tenisa) jāizsit figūra no apļa. 

Uzvar dalībnieks ar lielāku punktu summu. Detalizēts noteikumu izklāsts 

uz vietas. 

2.Cīņa uz baļķa 

Individuālais sporta veids. Atsevišķi sievietēm un vīriešiem. Dalībnieki 

sacenšas cīņā uz baļķa. Katram rokās ir maiss/spilvens ar kuru var 

izraisīt pretinieka līdzsvara zaudēšanu. Pretiniekam pieskarties drīkst 

tikai ar šo maisu/spilvenu. Uzvar dalībnieks, kurš ilgāk noturas 

nepieskaroties zemei ar jebkuru ķermeņa daļu. Cīņu kārtību un sistēmu 

noteiks uz vietas. 

3.Bumbiņu kauja 

Individuālais sporta veids. Atsevišķi pieaugušajiem un bērniem. 

Vienlaicīgi sacenšas divi dalībnieki. Uzdevums pirmajam iemest 

bumbiņu “kopīgajā” mērķi, bet, lai izpildītu metienu pa kopīgo mērķi, 

vispirms dalībniekiem ir jātrāpa divos individuālajos mērķos. Uzvar 

dalībnieks, kura bumbiņa pirmā atrodas kopīgajā mērķī. Izspēles kārtību 

un sistēmu noteiks uz vietas. 

4.Baļķa celšana 

Individuālā disciplīna vīriešiem (no 16 gadu vecuma). Dalībnieks izpilda 

spēka vingrinājumu- baļķa celšana. Uzvar dalībnieks ar labāko rezultātu.  

5.Basketbola soda metieni 

Individuālā disciplīna. Atsevišķi vīriešiem un sievietēm. Dalībnieks izpilda 

10 metienus. Uzvar dalībnieks ar labāko rezultātu.  

6. Volejbola serves. 

Individuālā disciplīna. Atsevišķi pieaugušajiem un bērniem. Dalībnieks 

izpilda 10 volejbola serves. Laukums aiz tīkla sadalīts sektoros ar 

atsķīrīgu vērtību (punktos). Detalizēts noteikumu izklāsts uz vietas. 

Uzvar dalībnieks ar labāko rezultātu.  

7. Futbola brīvsitieni pa vārtiem. 

Atsevišķi sievietēm, vīriešiem un bērniem. Dalībnieki izpilda 10 sitienus 

pa futbola vārtiem no konkrēta attāluma (precīzu attālumu noteiks pirms 

disciplīnas sākuma). Vārtos būs ievietoti šķēršļi, kuri statiski imitēs 

vārtsarga darbību.  Uzvar dalībnieks ar labāko rezultātu.  

8. Basketbola metienu divkauja. 

Atsevišķi vīriešiem un sievietēm. Vienlaicīgi sacenšas divi dalībnieki, 



izpildot metienos no iezīmētām zonām. uzvar dalībnieks, kurš pirmais 

gūst konkrētu punkyu summu (noteiks uz vietas, vadoties no dalībnieku 

skaita). Izspēles kārtību un sistēmu noteiks uz vietas. Detalizēts 

noteikumu izklāsts uz vietas. 

 

 

 

p.s. Kā ierasts būs arī bezmaksas piepūšamā atrakcija 

 

 

Papildus informācija: 26449270 (M. Krams) 


