
 
 
Labdien studentu sporta dalībnieki, 

 

Sveicam visus, kuri šajos sarežģītajos apstākļos ir atgriezušies aktīvu treniņu un sacensību režīmā!  

Ar prieku paziņojam, ka Latvijas augstskolu sporta savienība (LASS) kopā ar Somiju, Igauniju un Lietuvu SELL 

forumā ir izlēmusi organizēt XXXVII SELL studentu spēles, kas 2022.gada 20.-22.maijā norisināsies Latvijā. 

 

Par gadu pārceltajās XXXVII SELL studentu spēlēs vairāk nekā 1500 sportisti tiks gaidīti sacensībās 15 sporta veidos - 

basketbols, 3x3 basketbols, volejbols, pludmales volejbols, futbols 7x7, florbols, peldēšana, galda teniss, džudo, spēka 

trīscīņa, vieglatlētika, orientēšanās, badmintons, regbijs un šahs. SELL studentu spēļu sacensību centrs būs “Rimi 

Olimpiskais centrs" (Rīga), bet sacensības notiks vēl daudzās Rīgas sporta zālēs, kā arī citās Latvijas pilsētās.  

 

Aicinām visus iesaistīties spraigā, starptautiskā studentu sporta pasākumā, kas dos iespēju iegūt jaunus draugus, kā arī 

sasniegt jaunas virsotnes sportā! Vispārējā reģistrācija dalībai XXXVII SELL studentu spēlēs turpināsies līdz 

2022.gada 28.februārim. Sportistu personalizētais pieteikums būs iesniedzams līdz marta beigām, bet individuālās 

reģistrācijas pēdējā diena ir 21.aprīlis. Dalības maksā iekļauta arī ēdināšana, savukārt dzīvošanas vietu rezervēšanai un 

apmaksai tiks piedāvātas sadarbības partneru atlaides. 

 

XXXVII SELL studentu spēles sadarbībā ar dažādām Latvijas sporta veidu  federācijām realizēsim drošā 

epidemioloģiskā vidē, ievērojot Latvijā un katrā sporta veidā noteiktos ierobežojumus, un sekosim līdz to attīstībai. Lai 

sacensības būtu spraigas un sasniegumiem bagātas, aicinām Jūs uzrunāt sportistus, trenerus, sporta klubus un 

augstskolas dalībai šajās sacensībās! Gaidīsim arī Jūsu sadarbības partnerus un sportistus – studentus no Latvijas un 

Eiropas augstskolām. 

 

Vairāk par gaidāmajām XXXVII SELLstudentu spēlēm lūdzam lasīt sacensību oficiālajā mājaslapā - 

www.sellgames2022.com, kā arī LASS mājaslapā - www.studentusports.lv. 

 

Gaidīsim Jūsu atbildi! Veiksmi izglītībā un sportā! 

 

XXXVII SELL studentu spēļu izcenojumi (dalības maksa): 

 

Reģistrācija līdz 21.aprīlim Skaidrojums 

Valstis, kas ir SELL biedri 40 eiro par dienu Cenā iekļauta ēdināšana 

Valstis, kas nav SELL biedri 45 eiro par dienu 

 

Reģistrācija pēc 21.aprīļa Skaidrojums 

Valstis, kas ir SELL biedri 50 eiro par dienu Cenā iekļauta ēdināšana 

Valstis, kas nav SELL biedri 55 eiro par dienu 

 

Reģistrācija uz vietas Skaidrojums 

Visām valstīm 65 eiro par dienu Cenā iekļauta ēdināšana 

 


