
 

 

 
 

BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS „LAIMĪTE” 
 

Sarkandaugavas iela 24, Rīga, LV - 1005, 

tālrunis 67394663, tālr.67392138, e-pasts bjclaimite@riga.lv 

 

NOLIKUMS 
 
 

Rīgā 

2018. gada 14. februārī Nr. BJCL-18-2-nos 

 

 

Turnīra  

"DRAUDZĪBAS KAUSS"  

nolikums 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

         1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā notiek Rīgas Bērnu un jauniešu centru un 

Vispārizglītojošo skolu brīvā laika istabu turnīrs “Draudzības kauss 2018” (turpmāk – 

Turnīrs). 

 2. Turnīra mērķis ir veicināt komunikāciju un pieredzes apmaiņu starp Rīgas Bērnu un 

jauniešu centru un Vispārizglītojošo skolu Brīvā laika istabu audzēkņiem un pedagogiem. 

 3. Turnīra uzdevumi ir: 
3.1.popularizēt sporta un galda spēles kā interesantu un aktīvu brīvā laika 

pavadīšanas veidu;  
3.2. rast iespēju bērniem un jauniešiem pārbaudīt savas spējas sacensību 

apstākļos.  
   4.  Turnīru rīko Bērnu un jauniešu centrs „Laimīte” (turpmāk BJC „Laimīte”). Brīvā 

laika istaba. 
 5. Izglītības iestāde nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu 

Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 

organizētajos pasākumos” prasības. 

II. Turnīra norises vieta un laiks 

 

6. Turnīrs notiek 2018. gada 10. aprīlī, plkst. 16.00. 

  7. Turnīrs notiek BJC “Laimīte” Brīvā laika istabā, 112. telpa,  Sarkandaugavas iela 

24, Rīgā. 

 8. Turnīra  nolikums un informācija par turnīru tiek publicēta interneta vietnē 

www.laimite.lv. 
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III. Turnīra dalībnieki, pieteikumu iesniegšana un dalības nosacījumi 

 

9. Turnīrā piedalās bērni un jaunieši, kuri apmeklē Brīvā laika istabas Rīgas Bērnu un 

jauniešu centros un Vispārizglītojošajās skolās. 

10. Pieteikuma anketas dalībai Turnīrā (pielikums Nr.1.) nosūtīt elektroniski BJC 

“Laimīte” interešu izglītības skolotājai Jekaterinai Koževņikovai uz e-pastu 

kozevnikova.j@gmail.com. 

11.  Dalībai Turnīram var pieteikties līdz 2018.gada 3.aprīlim. 

12. Turnīra dalības nosacījumi: 

12.1. dalībnieku vecums –  2009.-2003. dzimšanas gads; 

12.2. dalībnieku skaits komandā – 6 dalībnieki; 
12.3. katram dalībniekam no komandas jāpiedalās vienā no disciplīnām: galda 

teniss, gaisa hokejs, galda futbols, galda hokejs, biljards, novuss.  

12.3.1. Galda teniss. Spēle notiek pēc Starptautiskajiem galda tenisa 

noteikumiem. Sacensību sistēma tiks noteikta uz vietas, atkarībā no dalībnieku skaita. 

12.3.2. Gaisa hokejs. Spēle ilgst 3 minūtes (1 min. 30. sek. dalībnieks pavada 

vienā galda pusē un 1 min. 30. sek. otrā galda pusē). Iegūtie punkti tiek skaitīti kopā. Uzvar 

dalībnieks, kurš ieguvis vairāk punktu. 

12.3.3. Galda futbols. Spēle ilgst 3 minūtes (1 min. 30. sek. dalībnieks pavada 

vienā galda pusē un 1 min. 30. sek. otrā galda pusē). Iegūtie punkti tiek skaitīti kopā. Uzvar 

dalībnieks, kurš ieguvis vairāk punktu. 

12.3.4. Galda hokejs. Spēle notiek pēc oficiālajiem Stiga galda hokeja 

noteikumiem. Sacensību sistēma tiks noteikta uz vietas, atkarībā no dalībnieku skaita. 

12.3.5. Biljards. Spēle notiek pēc Oficiālajiem noteikumiem. Sacensību 

sistēma tiks noteikta uz vietas, atkarībā no dalībnieku skaita.  

12.3.6. Novuss. Spēle notiks pēc Oficiālajiem  novusa noteikumiem. Sacensību 

sistēma tiks noteikta uz vietas, atkarībā no dalībnieku skaita.  

12.3.7. Šautriņu mešana mērķī ( piedalās visa komanda un skolotāji). Katram 

dalībniekam ir atļauts mest trīs reizes. 

 13. Atbildīgajai personai kopā ar pieteikumu jāiesniedz brīvā formā rakstveida 

piekrišana no nepilngadīgo komandu dalībnieku likumiskajiem pārstāvjiem vai 

pilngadīgajiem dalībniekiem dalībnieku fotografēšanai vai filmēšanai Turnīra laikā un 

fotogrāfiju vai audiovizuālā materiāla publiskošanai pēc Turnīra. 

              

IV. Vērtēšanas noteikumi 
 

14. Turnīra dalībnieku sniegumu vērtē galvenais tiesnesis. 

15. Turnīru punktu sistēmu nosaka atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita. 

16. Katras komandas dalībnieku izcīnītie punkti visos sporta veidos tiek summēti. 

Uzvar komanda, kuras dalībnieki ieguvuši visvairāk punktu; 

17. Kopvērtējumā uzvar tā komanda, kurai ir mazāk punktu, piemēram, 1.vieta – 1 

punkts, 2.vieta – 2 punkti. Jo komandai vairāk uzvaru, jo mazāk punktu tā iegūst.  

18. Ja vairākām komandām punktu summa vienāda, uzvar komanda, kurai vairāk 1. 

vietu. 

 19. Tiesnešu lēmums ir galīgs un neapstrīdams. 

 

V. Turnīra laureātu apbalvošana un rezultātu paziņošana 
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20. Turnīra rezultātu paziņošana notiek 2018. gada 10.aprīlī, 20 min. pēc Turnīra 

noslēguma. 

21. Informācija par Turnīra rezultātiem 2018. gada 10.aprīlī tiek publicēta interneta 

vietnē  www.laimite.lv. 
  

 

 

Direktore A.Sarma 

 

Koževņikova 22336031 

 

 
 


