
Zaļais starts
Jaunatnes organizāciju salidojums

NOLIKUMS

1. Pasākuma mērķis un uzdevums

1.1. Stiprināt jaunatnes nevalstisko organizāciju sadarbību, kopumā veicinot
biedrību pieredzes apmaiņu un veiktspēju.

1.2. Popularizēt sportiska un videi draudzīga dzīvesveida tradīcijas, piedāvājot
sportiskas un aizraujošas, veselību veicinošas un izzinošas sacensības.

1.2.1. Noteikt individuālās disciplīnās vienu labāko meiteni un puisi katrā
vecuma grupā.
1.2.2. Noteikt 3 labākās komandas katrā vecuma grupā.

2. Laiks un vieta

2022. gada 30. aprīlis Ghetto Games (Pērnavas iela 42, Rīga).

3. Sacensību vadība

Sporta spēles organizē un vada Latvijas Mazpulku brīvprātīgie – “Rīgas Klubiņš” –
sadarbībā ar Latvijas jaunatnes organizācijām un Ghetto Games. Sacensību tiešo
vadību veic brīvprātīgie no “Rīgas Klubiņa” un Latvijas jaunatnes organizācijām.

4. Sacensību dalībnieki

4.1. Četru cilvēku komanda, komandā ne mazāk kā 2 meitenes.
4.2. Komandas tiek iedalītas vecuma grupās:

● jaunākā (7 – 11 gadi);
● vidējā (12 – 14 gadi);
● vecākā (15 – 19 gadi).

Komandas piederību konkrētajai vecuma grupai nosaka vecākā komandas
dalībnieka vecums sporta spēļu norises dienā.
4.3. Viena mazā jaunatnes organizācija var pieteikt vienu komandu. Viena lielā
jaunatnes organizācija var pieteikt vienu komandu katrā vecuma grupā.



4.4. Sporta spēlēs var piedalīties mazpulcēni, kuri ir samaksājuši gada biedra
naudu un iesnieguši vecāku parakstītu atļauju par foto un video uzņemšanu
publicitātes vajadzībām un personas datu izmantošanu.
4.5. No viena mazpulka var pieteikties viena komanda. Ja mazpulcēnu skaits
mazpulkā pārsniedz 20 mazpulcēnus, tad var pieteikties divas komandas un tādā
gadījumā katrai komandai jābūt citā vecuma grupā.
4.6. Atbildību par dalībnieku veselības stāvokli (gatavību sacensībām) uzņemas
viņu likumiskie pārstāvji. Sacensību norises vietā atbildīgais ir mazpulka vadītājs
vai grupas pavadošā persona. Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par
dalībnieku veselības stāvokli sacensību laikā.
4.7. Traumas gadījumā organizatori uz vietas nodrošina pirmo medicīnisko
palīdzību, kā arī ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu.

5. Sacensību veidi un kārtība

5.1. Sacensības paredzētas tradicionālajos un netradicionālajos sporta veidos un
saliedējošās aktivitātēs.
5.2. Daži uzdevumi saistīti ar orientēšanos, tāpēc jāzina topogrāfiskās zīmes.
5.3. Sacensību veidi un norises kārtība atkarīga no pieteikto komandu skaita un
būs zināma sacensību dienā.
5.4. Kā atsevišķas disciplīnas būs individuālās sacensības.

6. Programma

30.04.2022. – Jauniešu salidojums
09.30–10.30 reģistrācija un brokastis
10.30–11.00 salidojuma “Zaļais starts” atklāšana
11.00–15.30 sporta spēles un saliedējošas aktivitātes, pusdienas
15.30–16.00 tiesnešu mači centrālajā laukumā/ Launags
16.00–17.00 hip-hop dejas
17.00–18.00 salidojuma noslēgums un apbalvošana



7. Vērtēšana

7.1. Uzvarētāju komandas sporta spēļu kopvērtējumā un individuālajās
sacensībās (pa dzimumiem) katrā grupā nosaka pēc mazākās punktu summas.
Katrā disciplīnā saņem par pirmo vietu – 1 p., par otro vietu – 2 p., par 3.v. – 3.p.,
par 4.v. – 4.p. utt. Ja kopvērtējumā divām vai vairākām komandām ir vienāds
punktu skaits, tad augstāka vieta komandai, kura ieguvusi vairāk 1.,2.,3., 4. utt.
vietas sporta disciplīnās.
7.2. Ja ir divi vislabākie rezultāti disciplīnā, tad attiecīgi punktus iegūst divas
pirmās vietas un trešā vieta.
7.3. Ja ir trīs vai vairāk vislabākie rezultāti disciplīnā, tad attiecīgi punktus iegūst
trīs vai vairāk pirmās vietas.
7.4. Ja ir divas vai vairāk otrās vietas, tad attiecīgi punktus iegūst pirmā vieta un
divas vai vairāk otrās vietas.
7.5. Ja ir divi vai vairāk trešie rezultāti, tad attiecīgi punktus iegūst pirmā, otrā un
divas vai vairāk trešās vietas.
7.6. Ja kāda komanda attiecīgajās sacensībās rupji pārkāpj sacensību
noteikumus, nolikuma prasības (neierašanās uz sacensībām, pārsniegts
dalībnieku skaits sporta veidā vai disciplīnā, startē nepieteikts dalībnieks vai arī
dalībnieks, kurš nav organizācijas biedrs) vai iekšējās kārtības noteikumus (tai
skaitā, uzvedības noteikumus sacensību laikā), attiecīgā komanda tiek
diskvalificēta no šīm sacensībām.

8. Apbalvošana

8.1. Apbalvo katras individuālās diciplīnas vienu labāko dalībnieku katrā dzimumā
un vecuma grupā. Apbalvo ar diplomu un pārsteiguma balva no organizatoriem un
sponsoriem.
8.2. Apbalvo trīs labākās komandas kopvērtējumā katrā vecuma grupā. Apbalvo
ar kausu, medaļām, diplomiem un pārsteiguma balvām no organizatoriem un
sponsoriem.

9. Protesta iesniegšanas kārtība

9.1. Ja ir radušās neskaidrības vai iebildumi, tad uzreiz sacensību laikā vērsties
pie attiecīgās vecuma grupas vecākā tiesneša vai galvenā sporta spēļu tieneša.

10. Dalības maksa un pieteikums

Lai pieteiktos, jāaizpilda elektroniskā pieteikuma anketa. https://ej.uz/salidojam
https://ej.uz/zaļaisstarts Pieteikšanās līdz 14.aprīlim!

https://ej.uz/salidojam
https://ej.uz/za%C4%BCaisstarts


Pēc  14.04.2022. plkst. 23.59 pieteikumi vairs netiks pieņemti!
11. Sporta spēļu finansēšana

11.1. Visus izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, finansē biedrība
”Latvijas Mazpulki” no Sabiedrības Integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta
finansētās programmas “NVO fonds” projekts “Kopā labāk!”
11.2.  Dalība pasākumā bez maksas.
11.3.  Transporta izdevumus uz pasākuma norises vietu sedz paši dalībnieki.

12. Dopinga kontrole

12.1. Ņemot vērā dopinga vielu un metožu izmantošanas bīstamību sportista
veselībai, kā arī lai nodrošinātu godīgas spēles principa ievērošanu, aizliegts lietot
dopinga vielas.
12.2. Dopinga kontroli veic Sporta medicīnas valsts aģentūras pilnvarotie dopinga
kontrolieri. Dopinga kontrolei var tikt pakļauts jebkurš sacensību dalībnieks pēc
dopinga kontroliera izvēles. Dopinga kontroles procedūra notiek atbilstoši
Pasaules Antidopinga kodeksā noteiktajām prasībām. Antidopinga noteikumu
pārkāpuma gadījumā izskata pārkāpuma apstākļus un pieņem lēmumu par
sankcijām.

13. Papildu informācija

13.1. Katram dalībniekam uz jauniešu salidojumu OBLIGĀTI jāņem līdzi:
● dalībnieka likumiskā pārstāvja parakstīta atļauja par piekrišanu piedalīties

jauniešu salidojumā;
● dalībnieka un likumiskā pārstāvja parakstīta Kārtības un drošības noteikumu

lapa;
● apģērbs (ērti sporta vai pārgājiena apavi, mainīgiem laikapstākļiem

piemērots apģērbs);
● dalībnieku komandu raksturojošs atpazīstams, vienojošs elements (apģērbs,

aksesuāri, vienojoša krāsa u.c.);
● vairākkārt lietojama ūdens pudele, kuras varēs uzpildīt.

13.2. Sporta sacensību laikā nevalkāt gredzenus, rokas sprādze, auskarus utml.,
nelietot sporta apģērbu ar metāla uzšuvumiem, piespraustām nozīmītēm, kas
apdraud savu un citu veselību un dzīvību.
13.3. Matiem ir jābūt savāktiem.
13.4. Sporta spēļu organizatori neuzņemas atbildību par dalībnieku personīgajām
mantām, to bojājumiem vai nozaudēšanu.
13.5. Komandas pavadošajai/atbildīgajai personai ir aizliegts paaugstināt balsi,
izteikt piezīmes, kas mazina bērnu pašvērtējumu un traucē veiksmīgai sacensību
norisei.



14. Pielikumā:
● vecāku atļauja sporta spēlēm; – saņems pēc pieteikšanās
● kārtības un drošības noteikumi; – saņems pēc pieteikšanās

Biedrības “Latvijas Mazpulki”
padomes priekšsēdētāja

Gundega Jēkabsone
Tel. 26529657


