Skrundas novada 5. atklātās vasaras sporta
spēles jau šonedēļ

16. augustā plkst. 10.00 stadionā pie Skrundas vidusskolas jau piekto reizi norisināsies
Skrundas novada atklātās vasaras sporta spēles. Sacensību programmā iekļauti ne
vien tādi sporta veidi kā volejbols, strītbols un futbols, bet arī jautrā stafete komandām
un pašvaldības vadības un darbinieku sacensības. Vasaras sporta spēles ir lieliska
iespēja visiem sporta draugiem satikties un izbaudīt sacensību garu. Smilšu laukumos
gaidāmas interesantas un azartiskas cīņas Skrundas novadā tik iemīļotajā pludmales
volejbolā, kurā sacentīsies vīriešu pāri un sieviešu četrinieki. Pieteikties tiek aicinātas
arī komandas strītbola un mini futbola sacensībām, kā arī jautrajai stafetei, kurā
pieciem komandas dalībniekiem (komandā jābūt vismaz vienai sievietei) pēc iespējas
ātrāk būs jāveic dažādi pārbaudījumi, izvairoties no soda punktu gūšanas. Īpašās
sacensībās aicinātas piedalīties novada pašvaldības iestāžu komandas, kuras
trīs dalībnieku sastāvā varēs parādīt un stiprināt komandas saliedētību. Šajās vasaras
sporta spēlēs, protams, varēs sacensties arī vieglatlētikas disciplīnās – 100 m sprintā,
tāllēkšanā, lodes grūšanā, šķēpmešanā un krosā. Ja nevienā no minētajiem sporta
veidiem startēt tomēr neļauj sportiskā sagatavotība vai citi apstākļi, bet gribas sajust
sportiska azarta prieku, spēļu organizatori aicina pieteikties vienam no
demokrātiskākajiem sporta veidiem – dartam jeb šautriņu mešanai – vai vienkārši
apmeklēt Skrundas novada 5. atklātās vasaras sporta spēles un just līdzi to
dalībniekiem. Apbalvošana notiks uzreiz pēc katras sporta disciplīnas rezultātu

apkopošanas stadionā. Lai nodrošinātu raitu sacensību norisi, spēļu organizatori aicina
sportistus laikus pieteikties sporta spēlēm! Sacensībās atļauts startēt 1998. gadā
dzimušiem un vecākiem sportistiem. Sportistiem no citiem novadiem dalības maksa
sacensībās ir 2,00 €. SACENSĪBU PROGRAMMA NOLIKUMS UN PIETEIKUMA VEIDLAPAS
Plkst. 22.00 visi sportisti un līdzjutēji būs gaidīti Skrundas pilskalna estrādē, kur notiks
vasaras noslēguma balle kopā ar grupu "Diena bez pārtraukuma". Ieejas maksa:
Skrundas novada 5. atklāto sporta spēļu sportistiem 1.50 EUR, pārējiem 3.00 EUR.
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