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XXXIII SELL studentu spēles
SELL (Suomi, Eesti, Latvija, Lietuva) Studentu spēles ar 90

gadu vēsturi tiek vērtētas kā atklātās Eiropas Ziemeļvalstu

Olimpiādes spēles studentiem ar EUSA (Eiropas Universitāšu

sporta apvienība) un FISU (Starptautiskā studentu sporta

federācija) patronāžu un tās pārmaiņus organizē kāda no

Baltijas valstīm un Somija. Rīgai bija tas gods uzņemt SELL

spēles 2013.gadā, 2017.gadā SELL spēļu organizēšana ir

uzticēta Latvijai, kur Rīga ir izvēlēta kā SELL spēļu

organizatore.



Apraksts

Norises laiks: 19.05. - 21.05.2017. 

Norises vieta: Rīga, Latvija

Organizatori: Latvijas Augstskolu sporta savienība

Auditorija: Eiropas un Pasaules Universitāšu 

studenti. 



Atskats uz 2013.gada SELL studentu 

spēlēm Latvijā



Dalībnieku skaits: vairāk kā 1600 dalībnieki (Pieteikumi tiek

sakārtoti).

Valstu skaits: 14 valstis.

Bulgārija, Ķīna, Čehija, Angola,

Igaunija, Somija, Gruzija,

Vācija, Latvija, Lietuva, Libāna,

Krievija, Lielbritānija, Slovākija.

XXXIII SELL studentu spēļu dalībnieki



XXXIII SELL studentu spēļu dalībnieki

1. Katrs dalībnieks/komanda pārstāv savu 

Universitāti.

2. Dalībniekiem nav vecuma ierobežojuma -

sacensībās drīkst piedalīties studenti un 

2016.gada absolventi.

3. Sacensību dienā, reģistratūrā organizatori ir 

tiesīgi lūgt visiem uzrādīt studentu ID kartes, vai 

citus studenta statusa apstiprinošus 

dokumentus (Diplomu kopiju absolventam).



Sporta veidi

XXXIII SELL studentu spēļu 

programmā iekļauti 15 

dažādi sporta veidi -

Vieglatlētika, Basketbols, 

Regbijs 7, Florbols, Mini 

futbols, Volejbols, 

Pludmales Volejbols, 

Peldēšana, Spēka 

trīscīņa, Galda teniss, 

Džudo, Badmintons, 

Orientēšanās, Grieķu -

Romiešu cīņa, Brīvā cīņa 

un Svarcelšana. 



Sacensību norises datumi un laiki

Skatīt drukātās programmas. 

Katrs sporta veids apstiprina, ka 

programma ir pareiza. Informē, kam būs 

izmaiņas pēc gala dalībnieku skaita 

saņemšanas. 



Organizatoriskās lietas

Rezultāti - jāatsūta saprotamās un skaidrās tabulās tajā

pašā dienā uzreiz pēc sacensībām.

• Tabulām jābūt saprotamām - jānorāda atsevišķi tabula ar

izcīnītajām vietām un jābūt klāt grupu spēļu tabulām,

cīņām, lai var redzēt, kā komanda vai sportists ir līdz tai

vietai nonācis.

• Rezultātu tabulās jānorāda komanda, sportists un to

pārstāvētā augstskola un valsts.

• Rezultāti un bildes jāsūta uz e-pastu:

janis.nicmanis@lspa.lv



Publicitāte - pasākuma laikā un uzreiz pēc

noslēdzošās sacensību dienas ir jāatsūta bildes, kas

tiks ievietotas mājaslapā un facebook. Bildēm jābūt labā

kvalitātē (nederēs bildes, kas bildētas ar telefonu vai

miglainas, izplūdušas bildes).

• Ja ir PR cilvēks, atsūtat kontaktus - varam pievienot

SELL facebook lapai.

Rezultāti un bildes jāsūta uz e-pastu:

janis.nicmanis@lspa.lv

Logo - Visur jāintegrē XXXIII SELL spēļu logo.

Organizatoriskās lietas



Organizatoriskās lietas

• SELL un LASS baneri - jāizvieto redzamās 

vietās, apbalvošanas zonās - lai ir redzami bildēs.

• Sacensību norises vieta - iespēju robežās 

izliekam norādes. 



LASS nodrošina

• Medaļas - komandu un individuālo sporta veidu 1.-3.vietas
ieguvējiem

• Kauss - 1.vietām komandu sporta veidos

• Banerus - 2 SELL un LASS banerus

• Ielūgumus - ja nepieciešams

• Akreditāciju un tā centra darbību sacensību laikā,
pieteikumu apstrādi

• Atklāšanas un noslēguma ceremonijas

• Organizēto ēdināšanu, izmitināšanas koordinēšanu

• VIP programmu; FISU, EUSA un SELL FORUM pārstāvju
uzņemšanu

• Sociālo pasākumu koordinēšanu

• Transporta pakalpojumus

• Informatīvo un OC ofisa darbību



Sacensību norises vietas

Skatīt drukātās lapas ar sacensību vietām. 

Katrs sporta veids apstiprina, ka saraksts ir pareizs. 



DALĪBAS MAKSAS
• Reģistrācija pēc 21 Aprīļa :

SELL valstīm 40 €/ dalībnieks/diena

citām valstīm 45 €/ dalībnieks/diena 

• Reģistrācija pasākuma laikā - 55 €/

dalībnieks/diena

*Ja sportists startē vairākos sporta veidos, par katru 

nākamo sporta veidu ir 10 €.

** Visas dalības maksas jāsamaksā līdz 18.maijam. 



Piedalīsies arī Eiropas Universitāšu sporta

apvienības (EUSA) un Starptautiskās studentu

sporta federācijas (FISU) prezidenti un to pārstāvji.

Starptautisku organizāciju dalība



JAUTĀJUMI?


