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IV.9.22.                                Vieglatlētika telpās  
 Dāmas: 30+; 35+; 40+; 45+; 50+; 55+; 60+; 65+; 70+;75+;80+;85+;90+ 
 Kungi:  35+; 40+; 45+; 50+; 55+; 60+; 65+; 70+; 75+; 80+; 85+; 90+ 
 
 

VI. KOMANDU VĒRTĒJUMS 
VI.1.Valstspilsētu un novadu komandas startē kopējā konkurencē, atbilstoši sporta veida   
          nolikumam.  
VI.2. Absolūtajā kopvērtējumā komandai vērtē 10 labākos sporta veidus, tai skaitā    
          obligātais sporta veids vieglatlētika ar ieskaiti. 
VI.3.  Valstspilsētu kopvērtējuma komandai vērtē 9 labākos sporta veidus. Šajā grupā        

startē Rīga, Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Ventspils, Liepāja, Rēzekne un Jēkabpils, Ogres, 
Valmieras novadi. 

VI.4. Novadu kopvērtējumā tiek vērtēti 8  labākie sporta veidi. 
VI.5. Sporta klubu kopvērtējumā komandai vērtē 7 labākos sporta veidus. 
VI.6.  Komandas, kurām nav visas nepieciešamās ieskaites, vērtē aiz komandām ar    
           pilnām ieskaitēm gūto ieskaišu regresa kārtībā.  
VI.7.  Komanda par izcīnīto 1.vietu saņem 1 punktu, par 2.vietu 2 punktus, par 3.vietu 3 punktus un 

utt. 
VI.8.  Vienāda punktu skaita gadījumā, augstāku vietu ieņem komanda, kurai attiecīgi vairāk 

izcīnītas augstākas komandu vietas sporta veidos,  bet absolūtajā vērtējumā, ja tas neizšķir, 
tad kurai augstāka vieta vieglatlētikā. 

VI.9.  Sporta veidos komandas ieskaites punktus nepiešķir individuāli startējošiem      dalībniekiem. 
VI.10. Sporta klubi, kuri startē kopvērtējumā nedod paralēlās ieskaites punktus pašvaldībai, no kuras 

teritorijas tie startē. 
VI.11. Ja ir saņemts apliecinājums par pārstāvniecību no atbilstošās pašvaldības, sporta klubs, kurš 

nestartē kopvērtējumā, var dot paralēlās ieskaites punktus pašvaldībai.  
VI.12. Basketbolā, pludmales volejbolā, rokasbumbā un volejbolā dāmu un kungu komandas, florbolā, 

minifutbolā un telpu futbolā kungu komandas visās vecuma grupās dod komandu ieskaites 
punktus kopvērtējumam. 

VI.13. Ja kādā no vecuma grupām piedalās tikai viena komanda, tad tā spēlē jaunākā grupā, bet 
medaļas un diplomus saņem kā uzvarētāji savā grupā, dodot komandas ieskaiti. 

VI.14.  Vieglatlētika telpās un pavasara kross ir atsevišķi sporta veidi ar komandu ieskaites punktiem. 
VI.15. Ja no valstspilsētas, novada vai sporta kluba pieteiktas vairākas komandas, visas saņem 

ieskaites punktus. 
VI.16. Sacensību direktorāts apstiprina katra sporta veida galvenā tiesneša izstrādāto reglamentu, kas 

atbilst nolikuma prasībām, kā arī var izlemt par vecuma grupas sabraukuma pārcelšanu vai 
atcelšanu.  



VI.17. Sacensību galvenais tiesnesis, saskaņojot ar sacensību direktorātu, ir tiesīgs mainīt spēles 
ilgumu vai izspēles kārtību basketbolā, florbolā, minifutbolā, pludmales volejbolā, rokasbumbā, 
telpu futbolā un volejbolā. 

VI.18. Komandu kopvērtējumā no vienas pašvaldības ieskaitē vērtē visas dalībkomandas.   
VI.19. Individuālajos sporta veidos komandu vērtējumā Latvijas sportisti dod punktus,   
           neņemot vērā ārzemju sportistu izcīnītas vietas.  
 
 
 
XI.25. VIEGLATLĒTIKA TELPĀS 
XI.25.1. Programma: 
           Dāmas: 60m, 200m, 800m un 1500m skrējieni; 3000m soļošana; tāllēkšana;  
           trīssoļlēkšana; augstlēkšana; lodes grūšana. 
 Kungi: 60m, 200m, 800m un 1500m skrējieni; 3000m soļošana; tāllēkšana;  
            augstlēkšana; trīssoļlēkšana; lodes grūšana. 
XI.25.2. Komandu vērtējumā ieskaita 20 labākās grupu vietas, dodot  
            par 1.vietu grupā – 15 punktus, 2.vietu grupā – 14 punktus, 3.vietu grupā – 13 punktus utt. 
 Pārējie nosacījumi kā vieglatlētikā. 
XI.25.3. Katram dalībniekam (-ei) ir tiesības startēt trīs disciplīnās un stafetēs.  
XI.25.4. Visās vecuma grupās:  
            trīssolī un tāllēkšanā 3 mēģinājumi, 
 mešanas un grūšanas disciplīnās – 2+2 mēģinājumi bez fināla,  
            vertikāles  lēkšanas disciplīnās – 3 mēģinājumi bez fināla.  
XI.25.5. Ja komandu vērtējumā vairākām komandām ir vienāda punktu summa, 
            tad augstākā vietā komanda, kuras visiem dalībniekiem ir augstākas individuālās  
            vietas grupās, tad izšķir vecākā ieskaites dalībnieka vieta. Ja tas neizšķir,  
            tad jaunākās ieskaites dalībnieces vieta. 
 


