
Sesavas pagasta sporta svētki  
4.jūnijā, pl.11.00, Bērvircavā 

 

1. Volejbols 2:2 

Spēles tiesā paši dalībnieki pēc apstiprināta grafika (zaudētāji tiesā), tāpēc 

katrai komandai jānodrošina 1 tiesnesis. Sacensības notiks sieviešu un 

vīriešu komandām. Komandā 2 dalībnieki, 1 rezervē. Spēļu sistēmu noteiks 

uz vietas, iespējams 1 sets līdz 15+2. 

2. Futbols 4+1 

Spēles tiesā paši dalībnieki pēc apstiprināta grafika (zaudētāji tiesā), tāpēc 

katrai komandai jānodrošina 1 tiesnesis. Spēles notiks pēc futbola spēles 

noteikumiem. Komandā uz laukuma spēlē 5 spēlētāji (4+1), 1 rezervē. 

Katra komanda spēles laikā maiņas drīkst izdarīt neierobežoti daudz reizes. 

Spēlētājs, kurš saņēmis sarkano kartiņu, nākošajā spēlē piedalīties drīkst, 

iespējams 2 puslaiki pa 10 min. pie rezultāta neizšķirts visa komanda sit 

soda sitienus finālā, pusfinālā. 

3. Strītbols 3:3 

Spēles tiesā paši dalībnieki pēc apstiprināta grafika, tāpēc katrai komandai 

jānodrošina 1 tiesnesis. Startē visi. Spēles notiks pēc strītbola spēles 

noteikumiem. Komandā uz laukuma spēlē 3 spēlētāji, 1 rezervē. Katra 

komanda spēles laikā maiņas drīkst izdarīt neierobežoti daudz reizes. 

Spēlētājs, kurš saņēmis sarkano kartiņu, nākošajā spēlē piedalīties drīkst, 

iespējams spēles laiks 5 min. pie rezultāta neizšķirts met soda metienus 

finālā 

4. Florbols AR SAVĀM NŪJĀM, bumbiņu 3 

Spēles tiesā paši dalībnieki pēc apstiprināta grafika (zaudētāji tiesā), tāpēc 

katrai komandai jānodrošina 1 tiesnesis. Uz laukuma spēlē 3, 1 rezervē, 

spēles notiek pēc florbola noteikumiem, iespējams 2 puslaiki pa 7 min. pie 

rezultāta neizšķirts sit visa komanda soda sitienus finālā pusfinālā 

5. Virves vilkšana – 3:3 

Komandā 4 dalībnieki. Sacensības notiks ar zāli klātā laukumā. Pretinieku 

komanda jāizvelk 4 metru attālumā līdz divām uzvarām. Sacensību sistēmu 

atkarībā no pieteikto komandu skaita noteiks uz vietas. 

 

6. Dažādi individuāli, ģimenes, komandu veidi - šķēršļu josla, 

netradicionālās stafetes, roku laušanās, rāpošana, skriešana, 

riteņbraukšana (dalībniekiem pašiem jānodrošinās ar riteni), olu 

mešana, šautriņu mešana, svara bumbas celšana, kāpšana uz kastēm, 

virves vilkšana, orientēšanās, šautriņu mešana, nūjošana, FOTO 

BŪDA 

 



7. Zole - pēc noteikumiem 2-3h, 6 vai 8 partijas  un kārtas 

 

8. Atrakcijas bērniem…..Putu ballīte, piepūšamā atrakcija, 

animātors, riteņbraukšana, skriešana, stafetes 

 

Komandu pieteikumi jāiesniedz sacensību dienā līdz 10.30 ar 

parakstiem. 

Individuālajos sacensību veidos dalībnieki piesakās sacensību 

vietā, nosaucot savu vārdu, uzvārdu!!!! 

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli!! 

Par bērniem un jauniešiem līdz 18 g.v. atbild vecāki!!! 

Jūs fotogrāfēs un filmēs, neaizmirstiet par covid 19 izplatību!!!! 

 

Sacensību programma (iespējamas izmaiņas) 

līdz 10.30 Ierodas, iesniedz pieteikumus 

10.50 Atklāšanas parāde 

11.00 Strītbols 3:3(soda metienu turnīrs), zole, netradicionālās stafetes, 

kāpšana uz kastēm, orientēšanās, orientēšanās labirints, piepūšamā 

atrakcija, FOTO AR PONIJU, policijas info stends 

Florbols 3:3,Volejbols 2:2(apakšējo piespēļu turnīrs), Futbols 4+1 

IZKLAIDE MAZAJIEM AR DALMĀCIETI, cope 

13.00-14.00 Riteņbraukšana(ar savu riteni) (sākam ar mazākajiem pa 

gadiem – 1,2,,utt.) 

šķēršļu josla, FOTO BŪDA, PUTAS 

14.00-15.00 Roku laušanās (nenopietna), šautriņu mešana 

15.00 Skriešana, rāpošana, nūjošana - sākam ar mazākajiem pa gadiem 

(1,2,3,4, utt.) 

16.00 Svara bumbas celšana, balonu kauja 

17.00 Olu mešana pāros 

17.30 Virves vilkšana 3:3 

Uz tikšanos 2.jūlijā, pl.10.30 SESAVĀ!!!! 

Info-Inga 29669395 


