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Latvijas Olimpiskās komitejas Projekta “Sporto visa klase” Ceļojošā kausa izcīņas nolikums

Vispārīgie jautājumi 
Projekts “Sporto visa klase” tiek īstenots atbilstoši LOK misijai - ar Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas
sportistu augsto sasniegumu vērtību nostiprināt sporta lomu sabiedrībā - pievēršot un motivējot skolēnus regulārām
sporta nodarbībām, ieinteresējot nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kā arī analizējot fizisko aktivitāšu ietekmi uz
viņu veselību.

Mērķis
Ceļojošā Kausa izcīņa tiek rīkota ar mērķi iegūt objektīvus datus un novērtēt Projektā “Sporto visa klase” iesaistīto
dalībnieku – skolnieku sekmes, praktiskās iemaņas dažādās sporta aktivitātēs un zināšanas par Olimpisko kustību.

Norises laiks un norises vietas
Ceļojošā Kausa izcīņa notiek 2014./2015.mācību gadā un tā norisināsies kategorijā – sekmes, un 3 posmos:
Kategorija – sekmes: 2014./2015.mācību gada laikā no 2.janvāra līdz 22.maijam; 
1.posms: 2015.gada 13. martā Zemgales Olimpiskajā centrā, Jelgavā – draudzības sacensības tautas bumbā;
2.posms: 2015.gada 17.aprīlī Rīgas Hanzas vidusskolā , Rīgā – draudzības sacensības stafetēs;
3.posms: 2015.gada 22.maijā Olimpiskajā sporta centrā, Rīgā – fināls.

Organizatoriskā vadība
Ceļojošā Kausa izcīņas organizatorisko vadību veic Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK),

Dalībnieki 
Ceļojošā Kausa dalībnieki ir projektā iesaistīto 6 izglītības iestāžu 3.klases skolēni, 2(divi) klašu projektā iesaistītie
pedagogi, 2(divi) vecāki:
Daugavpils 3.vidusskolas 3.b klase; Jelgavas 4.vidusskolas 3.c klase; Liepājas 8.vidusskolas 3.a klase; Rīgas
Hanzas vidusskolas 3.a klase; Valmieras Pārgaujas sākumskolas 3.d klase; Ventspils 4.vidusskolas 3.b klase.

Ceļojošā Kausa izcīņas programma norises, kārtība un vērtēšana
Programmā tiks vērtētas katras klases visu skolēnu sekmes, sportiskās aktivitātes, radošās aktivitātes.

1. Sekmes.

1.1.Valsts izglītības iestāžu 3.klašu valsts pārbaudes darbi.
Laika posmā no 2015.gada 2.janvāra līdz 22.maijam tiek vērtēti valsts pārbaudes darbu matemātikā un latviešu
valodā rezultāti. Attiecīgi katrs noteiktais mācību priekšmets tiek vērtēts  atsevišķi, pēc klases vidējā vērtējuma.
Vērtēšana:1.vieta – 12 punkti; 2.vieta – 10 punkti; utt. 6.vieta – 2 punkti.

2. Sportiskās aktivitātes.

2.1.Fizisko īpašību testu rezultāti.
Tiek vērtēta visu LSPA centralizēti veikto testu rezultātu dinamika mācību gada laikā, katrā no testu veidiem. Katra
fizisko īpašību testa dinamika tiek noteikta summējot visu klases audzēkņu rādītājus, iegūstot vidējo rezultātu. 
Vērtēšana:1.vieta – 12 punkti; 2.vieta – 10 punkti; utt. 6.vieta – 2 punkti.

2.2.Draudzības sacensības tautas bumbā.
Turnīrs tiek rīkots atsevišķi ar sabraukumu vienā dienā. Tiek organizēts apļa turnīrs visām 6 (sešām) projektā
iesaistītām klasēm. Tautas bumbas turnīra izspēles kārtība tiks nosūtīta dalībniekiem līdz 2015.gada 2.martam.
Detalizētu turnīra izspēles kārtību izstrādā LOK un organizētāji - Jelgavas 4.vidusskolas pārstāvji.
Vērtēšana:1.vieta – 6 punkti; 2.vieta – 5 punkti; utt. 6.vieta – 1 punkts.

2.3.Draudzības sacensības stafetēs.
Stafetes kā sacensība starp klasēm tiek rīkotas atsevišķi ar sabraukumu vienā dienā. Ar stafešu saturu komandas
tiek iepazīstinātas uz vietas. Katra stafete tiek vērtēta atsevišķi.
Detalizētu stafešu programmu izstrādā LOK un organizētāji – Rīgas Hanzas vidusskolas pārstāvji.
Vērtēšana:1.vieta – 6 punkti; 2.vieta – 5 punkti; utt. 6.vieta – 1 punkts.



2.3.Fināls.
2.3.1.Stafetes (tiek iesaistīti visi klases skolēni, pedagogi, vecāki)
Ar stafešu saturu komandas tiek iepazīstinātas sacensību dienā. Katra stafete tiek vērtēta atsevišķi.
Vērtēšana:1.vieta – 6 punkti; 2.vieta – 5 punkti; utt. 6.vieta – 1 punkts.

2.3.2. Sacensība pedagogiem (sporta pedagogs un klases audzinātāja).
Pedagogiem tiks organizēta viena sacensību disciplīna. Iepriekšēja sagatavošanās nav nepieciešama.
Vērtēšana:1.vieta – 6 punkti; 2.vieta – 5 punkti; utt. 6.vieta – 1 punkts.

3.Radošā sadaļa.

3.1.Radošais priekšnesums.
Visa klase sagatavo mājas darbu, demonstrējot īsu, 3-5 minūtes priekšnesumu par tēmu “Tikai mēs tā protam....” 
Vērtēšana:1.vieta – 12 punkti; 2.vieta – 10 punkti; utt. 6.vieta – 2 punkti .

3.2.Zināšanu konkurss.
Atbildes uz jautājumiem. Pareizie atbilžu varianti tiek summēti un tiek noteikta labākā komanda.
Jautājumi un atbildes tiks sagatavotas un nosūtītas dalībniekiem līdz 2015.gada 1.maijam.
Jautājumus un atbildes sagatavo LOK un LSPA speciālisti.
Vērtēšana:1.vieta – 6 punkti; 2.vieta – 5 punkti; utt. 6.vieta – 1 punkts.

Apbalvošana

Kopvērtējuma uzvarētāja – klase tiek apbalvota ar Ceļojošo Kausu, kausu un medaļām.
Kopvērtējuma 2. un 3. vietas ieguvējas – klases tiek apbalvotas ar kausiem un medaļām.
Kopvērtējuma 4., 5.un 6.vietas ieguvējas – klases tiek apbalvotas ar kausiem.

Projekta “Sporto visa klase” katrs dalībnieks saņem apliecinājumu par dalību projektā “Sporto visa klase”
2014./2015.mācību gadā.

Projekta “Sporto visa klase” radošā vasaras nometne no 2015.gada 1.- 6.jūnijam Ventspilī. 
Nometnes dalībnieki – Ceļojošā Kausa ieguvēja klase un 3 pedagogi un līdz 6 pavadošām personām.

Finansiālais nodrošinājums
Izdevumus, kas saistās ar Ceļojošā Kausa izcīņas organizēšanu, norisi un apbalvošanu, sedz Latvijas Olimpiskā
komiteja.
Izdevumus, kas saistās ar dalībnieku piedalīšanos Ceļojošā Kausa izcīņā un radošajā vasaras nometnē (ceļa
izdevumi), sedz projektā iesaistītie dalībnieki sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

Citi noteikumi
Projekta “Sporto visa klase” radošās vasaras nometnes programma un attiecīgā informācija, saskaņā ar MK
2015.gada noteikumiem Nr.981. ”Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”. tiks nosūtīta izglītības
iestādēm un pašvaldībām līdz 2015.gada 15.aprīlim.
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