
Ghetto EKO Games fiziskās aktivitātes 
Nolikums 

 
1. Mērķis un uzdevumi 

● Aktualizēt veselīga dzīvesveida principus; 
● Radīt izklaidējošu un sportisku saturu ikvienam, kas vēlas piedalīties; 
● Mudināt cilvēkus vairāk nodarboties ar sportiskām aktivitātēm; 
● Vienot cilvēkus no dažādām pasaules malām ar kopīgām aktivitātēm; 
● Veicināt sacensību garu un pozitīvas emocijas laikā, kad pasaulē ir daudzi 

ierobežojumi; 
● Noskaidrot uzvarētājus dažādās fizisko aktivitāšu disciplīnās. 

 
2. Laiks un vieta 

Ghetto EKO Games norises laiks: 2020. gada 11.-18. aprīlis. 
Katras disciplīnas norises laiks tiek aprakstīts sadaļā Disciplīnas. 
Vieta: Jebkura pasaules vieta. 
 

3. Organizatori 
Ghetto EKO Games ir pasākums, ko organizē Ghetto Games. 
 

4. Disciplīnas un to norise 
4.1. Skriešana 

● Skriešanā ir iespēja piedalīties 3km, 5km, 10km, 21km un 42km distancēs, 
kurās attiecīgi arī tiek noteikti uzvarētāji sievietēm un vīriešiem U14, U16, 
U18, U30 un 30+ grupās. Iespējams piedalīties neierobežoti daudz reižu, bet 
kā pierādījumu ir jāuzrāda fiksētā distance un laiks pa kilometriem, izmantojot 
kādu GPS ierīci un kādu no šīm aplikācijām - Endomondo, Strava, Garmin 
Connect, Polar Flow.  

● Katras dienas skrējiens vai vairāki skrējieni, lai tos reģistrētu, ir jāiesūta līdz 
tās pašas dienas 23:59. 

● Tiek noteikti ne tikai ātrākie attiecīgajās distancēs, bet arī izturīgākie - cilvēki, 
kas laika posmā no 11. līdz 18. aprīlm ir spējuši noskriet vislielāko distanci ar 
neierobežoti daudz reizēm, bet kā pierādījumu ir jāuzrāda fiksētā distance un 
laiks pa kilometriem, izmantojot kādu GPS ierīci un kādu no šīm aplikācijām - 
Endomondo, Strava, Garmin Connect, Polar Flow, Suunto.  Sīkāk sadaļā 
Rezultātu apkopošana un publicēšana. 
 

4.2. Riteņbraukšana 
● Riteņbraukšanā ir iespēja piedalīties 10km, 20km, 30km, 50km, 80km, 100km 

un 200km distancēs, kurās attiecīgi arī tiek noteikti uzvarētāji sievietēm un 
vīriešiem U14, U16, U18, U30 un 30+ grupās. Iespējams piedalīties 
neierobežoti daudz reižu, bet kā pierādījumu ir jāuzrāda fiksētā distance un 
laiks pa kilometriem, izmantojot kādu GPS ierīci un kādu no šīm aplikācijām - 
Endomondo, Strava, Garmin Connect, Polar Flow, Suunto.  



● Katras dienas brauciens vai vairāki braucieni, lai tos reģistrētu, ir jāiesūta līdz 
tās pašas dienas 23:59. 

● Tiek noteikti ne tikai ātrākie attiecīgajās distancēs, bet arī izturīgākie - cilvēki, 
kas laika posmā no 11. līdz 18. aprīlm ir spējuši nobraukt vislielāko distanci ar 
neierobežoti daudz reizēm, bet kā pierādījumu ir jāuzrāda fiksētā distance un 
laiks pa kilometriem, izmantojot kādu GPS ierīci un kādu no šīm aplikācijām - 
Endomondo, Strava, Garmin Connect, Polar Flow, Suunto. Sīkāk sadaļā 
Rezultātu apkopošana un publicēšana. 
 

4.3. Nūjošana/iešana 
● Nūjošanā un iešanā ir iespēja piedalīties sacensībās, kurās tiek noteikti 

uzvarētāji (veikts vislielākais attālums) sievietēm un vīriešiem U40 un 40+ 
grupās. Iespējams piedalīties neierobežoti daudz reižu, bet kā pierādījumu ir 
jāuzrāda fiksētā distance un laiks pa kilometriem, izmantojot kādu GPS ierīci 
un kādu no šīm aplikācijām - Endomondo, Strava, Garmin Connect, Polar 
Flow, Suunto. 

● Katras dienas nūjošanas pastaiga vai iešana, lai tās reģistrētu, ir jāiesūta līdz 
tās pašas dienas 23:59. 

● Sīkāk sadaļā Rezultātu apkopošana un publicēšana. 
 

4.4. Planks 
● Planka pozīcijas turēšanas sacensības noritēs 11., 13., 15., 17. aprīlī. Precīzi 

norises laiki tiks paziņoti mūsu Instagram @ghettogames 
● Lai piedalītos planka sacensībās, ir jālieto ZOOM aplikācija. Tiks izveidots 

konferences zvans ar visiem, kas vēlēsies piedalīties. Saite būs pieejama 
@ghettogames Instagram profila aprakstā. 

● Visi dalībnieki kopā sāks turēt planka pozīciju uz elkoņiem un pēdu 
pirkstgaliem, turot pārējo ķermeni taisnu un paralēlu grīdai. 

● Lai viss tiktu godīgi reģistrēts, jums šis vingrinājums ir jāveic, atrodoties ar 
sānu pret kameru un jūs jāredz pilnā augumā, tā mēs spēsim novērtēt vai 
uzdevums tiek izpildīts korekti. 

● Kad esat beidzis savu mēģinājumu, lūgums palikt ar mums konferences 
zvanā, iespējams, jums tiks uzdoti pāris jautājumi par aktivitāti. 

● Ghetto Games patur tiesības anulēt rezultātus un aizrādīt par izpildes tehniku. 
● Planka piemērs: https://www.youtube.com/watch?v=pSHjTRCQxIw 

 
4.5. Krēsliņš (wall sit) 

● Krēsliņa pozīcijas turēšanas sacensības noritēs 12., 14., 16., 18. aprīlī. 
Precīzi norises laiki tiks paziņoti mūsu Instagram @ghettogames 

● Lai piedalītos krēsliņa sacensībās, ir jālieto ZOOM aplikācija. Tiks izveidots 
konferences zvans ar visiem, kas vēlēsies piedalīties. Saite būs pieejama 
@ghettogames Instagram profila aprakstā. 

● Visi dalībnieki kopā sāks turēt krēsliņa pozīciju - ar muguru atspiežoties pret 
sienu, kājas saliektas 90° ceļgalos, augšstilbi paralēli grīdai, apakšstilbi 
perpendikulāri grīdai. Pēdas savā starpā paralēlas un plecu platumā. Rokas 
neatbalstās uz kājām. 

https://www.youtube.com/watch?v=pSHjTRCQxIw


● Lai viss tiktu godīgi reģistrēts, jums šis vingrinājums ir jāveic, atrodoties ar 
sānu pret kameru un jūs jāredz pilnā augumā, tā mēs spēsim novērtēt vai 
uzdevums tiek izpildīts korekti. 

● Kad esat beidzis savu mēģinājumu, lūgums palikt ar mums konferences 
zvanā, iespējams, jums tiks uzdoti pāris jautājumi par aktivitāti. 

● Ghetto Games patur tiesības anulēt rezultātus un aizrādīt par izpildes tehniku. 
● Krēsliņa (wall sit) piemērs: https://www.youtube.com/watch?v=y-wV4Venusw 

 
4.6. Futbols (trickshot video) 

● Ļaujiet fantāzijai vaļu un realizējiet pēc iespējas kreatīvāku vai sarežģītāku 
bumbas spērienu kādā mērķī. Tie var būt vārti, basketbola grozs, caurums 
sienā un daudz kas cits. Parādiet, cik precīzi spējat raidīt bumbu mērķī! 

● Iesūtiet šo video līdz 16. aprīļa 23:59 uz ghettoekogames@gmail.com un 
norādiet savu vārdu, uzvārdu, vecumu un dalībnieka numuru vai publicējiet to 
vietnē Instagram, norādot savu dalībnieka numuru, atzīmējot @ghettogames 
un @ghettofootball kā arī izmantojot mirkļbirku #ekogames 

● Ghetto Games žūrija izskatīs visus iesūtītos video un tos izvērtēs, uzvarētāji 
tiks paziņoti mūsu Instagram kontos @ghettogames un @ghettofootball 

 
4.7. Basketbols (3 punktu un soda metienu konkursi) 

● Parādiet savas snaipera dotības kādā no diviem konkursiem vai arī abos!  
● Uzdevums: visvairāk pēc kārtas realizētie 3 punktu vai soda metieni, kas ir 

jāiemūžina ar video palīdzību, kurā visos brīžos metējam, bumbai un grozam 
jābūt kadrā, bumbu var padot arī asistents. Ieteicams filmēt slīpi no 
aizmugures, kadrā iekļaujot visu iepriekšminēto. 

● Nofilmēto materiālu iesūtiet līdz 9. apīļa 23:59 uz 
ghettoekogames@gmail.com un norādiet savu vārdu, uzvārdu, vecumu un 
dalībnieka numuru vai publicējiet to vietnē Instagram, norādot savu dalībnieka 
numuru, atzīmējot @ghettogames un @ghettobasket kā arī izmantojot 
mirkļbirku #ekogames 

● Ghetto Games žūrija izskatīs visus iesūtītos video un tos izvērtēs, uzvarētāji 
tiks paziņoti mūsu Instagram kontos @ghettogames un @ghettobasket 

 
4.8. Ghetto Dance Online battle 

● Ghetto Dance online battle norises laiks: 2020. gada 17.-19. aprīlis 
● Lai piedalītos Ghetto Dance Online battle, sekojiet informācijai 

@ghettodancelv 
 

4.9. Rīta treniņi Online trenera pavadībā 
● Pēc dalības maksas apmaksas katru rītu saņemsi saiti uz ZOOM konferences 

zvanu un 7:30 sāksies treniņš 
● Parādi arī citiem kā tu trenējies, atzīmējot @ghettogames un izmantojot 

mirkļbirku #ekogames 
 

 
5. Dalībnieki 

https://www.youtube.com/watch?v=y-wV4Venusw
mailto:ghettoekogames@gmail.com
mailto:ghettoekogames@gmail.com


Dalībniekiem nav nekāda vecuma un dzimuma ierobežojuma, piedalīties var ikviens, 
kam ir piekļuve internetam, ir aizpildījis reģistrācijas anketu dalībai EKO Games 
aktivitātēs un veicis dalības maksu. 
 

6. Pieteikšanās un reģistrācija 
Pieteikšanās un reģistrācija notiek elektroniski, izmantojot mūsu reģistrācijas anketu 
un veicot dalības maksu. 
 

7. Dalības maksa un apmaksas kārtība 
Dalības maksa par sacensībām iepriekšminētajās fizisko aktivitāšu disciplīnās ir 15 
Eur visiem dalībniekiem un tā jāiemaksā līdz 10. aprīļa 23:59, kas ir sasnieguši 18 
gadu vecumu. Visi, kas ir dzimuši pirms 18.04.2002., var piedalīties bez maksas, 
norādot savu vecumu reģistrācija anketā. Dalības maksa jāiemaksā uz zemāk 
norādītajiem rekvizītiem: 
 
Biedrība"Brīvībai dzimušie" 
Reģ.Nr. 40008263063 
Banka: AS Swedbanka 
Konta nr.:LV18HABA0551045117012 
Kods: HABALV22 
Maksājuma mērķis: Dalības maksa Ghetto EKO Games 
 
* ja dalības maksa tiek maksāta par kādu citu personu, iekavās jānorāda šīs 
personas vārds, uzvārds un vecums. 

 
8. Rezultātu apkopošana un publicēšana 

Rezultātu apkopošanu veic Ghetto Games un to publicē savos sociālajos tīklos. 
Rezultātos tiks uzrādīts dalībnieka vārds, uzvārds, vecums un dalībnieka numurs. 
 

9. Apbalvošana 
Sakarā ar radušos situāciju valstī apbalvošana klātienē nav iespējama, tādēļ balvas 
tiks nogādātas pie uzvarētājiem ar pakomātu vai pasta palīdzību.  
 

10. Veselība un drošība 
Katrs dalībnieks, izvērtējot savas spējas, uzņemas atbildību par savu veselību un 
drošību. Ghetto Games nekādā mērā neuzņemas atbildību par gūtajām traumām un 
veselības problēmām. 
 

11. Diskvalifikācija 
Ja dalībnieks neievēro godīgas spēles principus, manipulē ar rezultātiem vai vēl citos 
veidos ietekmē sacensību gaitu, Ghetto Games ir pilntiesīgi šo dalībnieku bez 
jebkādiem paskaidrojumiem diskvalificēt no EKO Games sacensībām. 
 

12. Pretenzijas 
Pretenziju gadījumā, vērsieties 24 stundu laikā pēc incidenta, rakstot uz 
ghettoekogames@gmail.com  

mailto:ghettoekogames@gmail.com


 
13. Informācija 

Sekojiet informācijai Ghetto Games sociālajos kontos. Instagram @ghettogames un 
Facebook Ghetto Games. 


