
APSTIPRINU 

Rīgas Jauno tehniķu centrs  

direktore R.Šmitiņa ________________ 

2011.gada ___. ___________________ 

z.v. 

 

 Rīgas Jauno tehniķu centra 

kauss interkrosā 

 

NOLIKUMS 

 

I. Mērķis un uzdevumi 

1. Veicināt bērnu un jauniešu sportikās aktivitātes ar interkrosu ārpusstundu nodarbībās. 

2. Iepazīstināt bērnus un jauniešus ar interkrosa sporta spēli. 

3. Ieinteresēt izglītības iestādes apgūt jaunu sporta veidu. 

 

II. Organizatori 

4. Rīgas Jauno tehniķu centrs (turpmāk – RJTC) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi (turpmāk – RD IKSD) 

un Latvijas Lakrosa federāciju. 

 

III. Laiks un vieta, reģistrācija 

5. Sacensības notiek 2011. gada 12. novembrī plkst. 11.00 RJTC Bauskas ielā 88 Rīgā. 

6. Reģistrēšanās līdz plkst. 10.30. 

 

IV. Dalībnieki 

7. Sacensībās piedalās Rīgas vispārējo un interešu izglītības iestāžu audzēkņi vecumā no 

10 līdz 25 gadu vecumam (turpmāk – dalībnieki) divās vecuma grupās: 

7.1. 1996. g. dzim.- 2001. g. dzim.; 

7.2. 1995. g. dzim. un vecāki. 

 

V. Pieteikšanās sacensībām 

8. Aizpildītu pieteikuma anketu (pielikums) nosūtīt līdz 2011. gada 10. novembrim 

RJTC Bauskas ielā 88, Rīga, LV – 1050 vai elektroniski sūtot uz e-pastu rjtc@riga.lv, 

vai zvanot pa tālruni 20202720. 

9. Sacensību dienā reģistrējoties, komandas iesniedz pieteikuma oriģinālu ar ārsta, 

trenera vai vecāku parakstiem, kuri apliecina dalībnieka veselības atbilstību 

sacensībām. 

 

VI. Noteikumi 

10. Sacensības notiek pēc FIIC interkrosa noteikumiem. 

11. Spēlē piedalās 4 laukuma spēlētāji + vārtsargs. 

12. Sacensības notiek jauktās komandās (zēni un meitenes kopā). 

13. Spēlē laukumā jābūt ne mazāk kā divām meitenēm. 

14. Komandā pieteikt ne vairāk kā 8 dalībniekus, no tiem diviem vismaz jābūt zēniem. 

 

VII. Vērtēšana 

15. Vietas nosaka pēc izcīnīto punktu summas. Par uzvaru- 3 punkti, par neizšķirtu- 1 

punkts, par zaudējumu- 0 punktu. 
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16. Vienādu punktu summas gadījumā augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai: 

16.1. Labāks rādītājs savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība); 

16.2. Labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs; 

16.3. Vairāk uzvaru visās spēlēs. 

 

VIII. Apbalvošana 

17. Uzvarētājus apbalvo ar RJTC diplomiem un kausiem. 

 

IX. Citi noteikumi 

18. Izglītības iestāde, saskaņā ar 24.11.2009. Latvijas Republikas Ministru kabineta 

noteikumu Nr.492 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs 

un to organizētajos pasākumos ” 3.9. punktu nosaka atbildīgo personu par dalībnieku 

sabiedrībā pieņemto uzvedības normu ievērošanu, kā arī drošības un veselības 

saglabāšanu ceļā uz sacensībām un sacensību laikā. 

19. Interesējošus jautājumus par sacensību norisi var uzdot RJTC interkrosa pulciņa 

skolotājam Dinam Baham zvanot pa tālruni 29141263, vai rakstot uz e-pastu 

dinsb@inbox.lv . 

 

 

 

Dins Bahs 29141263 

 

 

 

 
SASKAŅOTS  

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra  

Sporta pedagogu metodiskās apvienības 

metodiķe I.Liepiņa elektroniski akceptēja 

2011. gada 07. jūnijā 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes 

priekšniece D.Vīksna 

________________________________ 

Rīgā, 2011.gada ___._______________ 
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