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NOLIKUMS 

Rīgas rajona 2008. gada sporta spēlēm 
rudens krosā 

 
Mērķis un uzdevumi 
Popularizēt krosu Rīgas rajona iedzīvotāju vidū. 
Veicināt meistarības izaugsmi. Noskaidrot labākās rajona komandas. 
Sacensības iekļautas Rīgas rajona 2008.gada sporta spēļu kopvērtējumā. 
 
Vadība 
Sacensības organizē Rīgas rajona Sporta iniciatīvu centrs kopā ar  Baložu pilsētas domes SIC. 
Galvenais tiesnesis Sandra Žilko (Baloži, 28755755) 
 
Laiks un vieta 
Sacensības notiks 2008.gada 26.augustā Baložu pilsētā (norādes no 23.autobusa pieturas „Meža 
iela”). Pieteikumu precizēšana līdz pl.18.30. Starts no pl.19:00. 
 
 

Dalībnieki, grupas un distances 
Sporta spēlēs piedalās Rīgas rajona attiecīgās pilsētas, pagasta un novada iedzīvotāji, kā arī 
pamatdarbā strādājošie un LUR reģistrēto sporta klubu biedri, kuru juridiskā adrese ir attiecīgās 
pašvaldības teritorijā. No katras pilsētas, pagasta un novada drīkst pieteikt vienu komandu. 
Dalībnieku skaits komandā neierobežots, neatkarīgi no dzimuma. Komandu ieskaitē vērtē 6 labāko 
rezultātu punktu summu.   
 
Dalībnieku vecums – sākot ar 1992.dzimš.g. Sacensības notiek 6 vecuma grupās : 
1. vecuma grupa līdz 25 gadu vecumam – t.i., 1992. – 1984.dzimš.gadi;  
2. vecuma grupa līdz 35 gadu vecumam – t.i., 1983. – 1974.dzimš.gadi; 
3. vecuma grupa līdz 45 gadu vecumam – t.i., 1973. – 1964.dzimš.gadi; 
4. vecuma grupa līdz 55 gadu vecumam – t.i., 1963. – 1954.dzimš.gadi; 
5. vecuma grupa līdz 65 gadu vecumam – t.i., 1953. – 1944.dzimš.gadi; 
6. vecuma grupa virs 65 gadu vecumam – t.i., 1943.gadā dzimuši un vecāki. 
 

 
Distances:  
  

Vecuma grupa Vīrieši Sievietes 
1. 3 km 1 km 
2. 3 km 1 km 
3. 3 km 1 km 
4. 3 km 1 km 
5. 1 km 1 km 
6. 1 km 1 km 

 
 
Starta kārtību un laikus nosaka galvenais tiesnesis atkarībā no iepriekš pieteikto dalībnieku skaita. 
Starta kārtība un laiki tiks publicēti interneta mājas lapā www.balozubizons.lv no 26. augusta 
plkst.9.00. 
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Pieteikumi. 
Dalībnieku pieteikumi ir jāapstiprina pagasta padomes, pilsētas vai novada domes priekšsēdētājam 
vai priekšsēdētājai ar parakstu un zīmogu. Pieteikumā ir jābūt ārsta vīzai (dalībniekiem līdz 18 gadu 
vecumam) vai paša dalībnieka parakstam par veselības stāvokļa atbilstību sacensībām.  
 
Iepriekšējie pieteikumi, kuros jānorāda dalībnieku vārds, uzvārds, dzimšanas gads, jāiesniedz Rīgas 
rajona SIC personīgi vai pa fax 7283474, vai e-pastu livija@rrp.lv, vai pa tālruni 7281123 līdz 
25.augustam plkst.14.00.  
 
Vērtēšana 
Punktu tabula  individuālo rezultātu vērtēšanai  : 
 
1.vieta 30 p. 
2.vieta 28 p. 
3.vieta 26 p. 
4.vieta 24 p. 
5.vieta 23 p. 
6.vieta 22 p. u.t.t. pa 1 punktam mazāk.  
27.vietai un tālākajām vietām  1 punkts. 
 
Komandu vērtējumā katrai komandai tiek vērtēti punkti par labākajiem 6 individuālajiem 
rezultātiem.  
Augstāku vietu saņem komanda, kurai ir lielāka punktu summa. 
Vienādas punktu summas gadījumā augstāka vieta tiek piešķirta tai komandai, kurai vairāk 1., 2., 3., 
u.t.t izcīnīto individuālo vietu.   
 
Apbalvošana 
1.-3. vietu ieguvējas komandas apbalvos ar kausiem un diplomiem. Individuāli apbalvo 1.-3.vietu 
ieguvējus vīriešus un sievietes visās vecuma grupās ar sporta medaļām. 
 
Izdevumi 
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Rīgas rajona Sporta iniciatīvu centrs. 
 
Kontaktpersona, Lauma Žilko, 26352704 
Sagat. L.Indriksone, 67281123. 
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