Apstiprināts
Ar Latvijas Olimpiskās komitejas Valdes
2017. gada 12.decembra sēdes
Lēmumu Nr.2.2, Protokols Nr.23
LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS
Projekta “SPORTO VISA KLASE”
CEĻOJOŠĀ KAUSA IZCĪŅAS
NOLIKUMS
2017./2018.mācību gadam
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
Projekts “Sporto visa klase” tiek īstenots, atbilstoši Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) misijai - ar Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas sportistu augsto
sasniegumu vērtību nostiprināt sporta lomu sabiedrībā, pievēršot un motivējot skolēnus regulārām sporta nodarbībām un ieinteresējot skolēnus nodarboties ar
fiziskām aktivitātēm, kā arī analizējot fizisko aktivitāšu ietekmi uz viņu veselību.
2. 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.
3. DALĪBNIEKI
Ceļojošā Kausa dalībnieki ir projektā iesaistīto izglītības iestāžu 3.klašu skolēni (Pielikums Nr.1) 4.klašu skolēni (Pielikums Nr.2), 5.klašu skolēni (Pielikums
Nr.3), 6.klašu skolēni (Pielikums Nr.4).
4. NORISES LAIKI UN VIETAS
1.posms – klašu atlase apakšgrupās finālsacensībām – 2017.gada 21.decembris – 2018.gada 20.aprīlis.
2.posms – finālsacensības – 2018.gada 16.maijs – Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā (Kronvalda ielā 24)
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5. KLAŠU ATLASE APAKŠGRUPĀS FINĀLSACENSĪBĀM
Tiek vērtēti rezultāti 4 (četrās) kategorijās:
- Sekmes;
- Vispārējās fiziskās sagatavotības (VFS) pārbaudes vingrinājumi;
- Stafetes;
- Klases labais darbs – “Visi kopā mēs to varam!”.
LOK var izslēgt klasi no turpmākas cīņas par Ceļojošo kausu, nesniedzot papildus paskaidrojumus, tai skaitā gadījumos, ja uzdevumi netiek veikti godprātīgi.
LOK lēmums nav pārsūdzams.
5.1. Kategorija – sekmes.
3.klase
Diagnosticējošais darbs mācību valodā 2018.gada 22.februārī un matemātikā 2018.gada 28.februārī.
Līdz 2018.gada 5.martam nosūtot uz e-pastu sportovisaklase@olimpiade.lv abu darbu oficiālās vērtējumu tabulas ar vidējo klases iegūto punktu skaitu, parādot katra
skolēna iegūto punktu skaitu.
4.klase
Vidējais klases vērtējums liecībā 2017.gada 22.decembrī un mācību priekšmetos 2018.gada 20.aprīlī.
Nosūtot uz e-pastu sportovisaklase@olimpiade.lv norādītajos datumos vidējo klases vērtējumu, parādot katra mācību priekšmeta vidējo vērtējumu. (izraksts no skolvadības
sistēmas e-klase).
5.klase
Vidējais klases vērtējums liecībā 2017.gada 22.decembrī un mācību priekšmetos 2018.gada 20.aprīlī.
Nosūtot uz e-pastu sportovisaklase@olimpiade.lv norādītajos datumos vidējo klases vērtējumu, parādot katra mācību priekšmeta vidējo vērtējumu (izraksts no skolvadības
sistēmas e-klase).
6.klase
Vidējais klases vērtējums liecībā 2017.gada 22.decembrī un diagnosticējošajos darbos mācību valodā - 2018.gada 21.februārī, matemātikā - 2018.gada
27.februārī.
Nosūtot uz e-pastu sportovisaklase@olimpiade.lv 2017.gada 22.decembrī vidējo klases vērtējumu, parādot katra mācību priekšmeta vidējo vērtējumu (izraksts no skolvadības
sistēmas e-klase) un līdz 2018.gada 5.martam - abu diagnosticējošo darbu oficiālās vērtējumu tabulas ar vidējo klases vērtējumu, parādot katra skolēna vērtējumu.
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5.2. Kategorija – VFS pārbaudes vingrinājumi (notiek izglītības iestādēs)
3.klase
Izglītības iestādē jāveic 2018.gada janvārī, nodrošinot visu skolēnu dalību.
Vada sporta pedagogs/-i, piedaloties izglītības iestādes administrācijas pārstāvim, kurš ar parakstu vai e-parakstu apstiprina rezultātus.
LOK var pieprasīt VFS pārbaudes vingrinājumus veikt atkārtoti LOK pārstāvja klātbūtnē.
Rezultāti atsevišķi zēniem un atsevišķi meitenēm katrā vingrinājumā jāatsūta līdz 2018.gada 1.februārim (ieskaitot) uz e-pastu sportovisaklase@olimpiade.lv.
4.klase
Izglītības iestādē jāveic 2018.gada janvārī, nodrošinot visu skolēnu dalību.
Vada sporta pedagogs/-i, piedaloties izglītības iestādes administrācijas pārstāvim, kurš ar parakstu vai e-parakstu apstiprina rezultātus.
LOK var pieprasīt VFS pārbaudes vingrinājumus veikt atkārtoti LOK pārstāvja klātbūtnē.
Rezultāti atsevišķi zēniem un atsevišķi meitenēm katrā vingrinājumā jāatsūta līdz 2018.gada 1.februārim (ieskaitot) uz e-pastu sportovisaklase@olimpiade.lv.
5.klase
Izglītības iestādē jāveic 2018.gada janvārī, nodrošinot visu skolēnu dalību.
Vada sporta pedagogs/-i, piedaloties izglītības iestādes administrācijas pārstāvim, kurš ar parakstu vai e-parakstu apstiprina rezultātus.
LOK var pieprasīt VFS pārbaudes vingrinājumus veikt atkārtoti LOK pārstāvja klātbūtnē.
Rezultāti atsevišķi zēniem un atsevišķi meitenēm katrā vingrinājumā jāatsūta līdz 2018.gada 1.februārim (ieskaitot) uz e-pastu sportovisaklase@olimpiade.lv.
6.klase
Izglītības iestādē jāveic 2018.gada janvārī, nodrošinot visu skolēnu dalību.
Vada sporta pedagogs/-i, piedaloties izglītības iestādes administrācijas pārstāvim, kurš ar parakstu vai e-parakstu apstiprina rezultātus.
LOK var pieprasīt VFS pārbaudes vingrinājumus veikt atkārtoti LOK pārstāvja klātbūtnē.
Rezultāti atsevišķi zēniem un atsevišķi meitenēm katrā vingrinājumā jāatsūta līdz 2018.gada 1.februārim (ieskaitot) uz e-pastu sportovisaklase@olimpiade.lv.
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5.3. Kategorija – stafetes.
3.klase
1.grupa – 28.marts - Kuldīgas sporta manēža, Kuldīga, Dzirnavu iela 13 (koordinators – Līga Zeidaka 26244110, ligazeidaka@inbox.lv)
2.grupa – 27.marts - Daugavpils Olimpiskais centrs, Daugavpils, Stadiona iela 1 (koordinators - Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar
Daugavpils 3.vidusskolu, kontaktpersona – Iveta Miloslavska 26433130, i-ta@inbox.lv)
3.grupa – 27.marts - Vidzemes Olimpiskais centrs, Valmiera , Rīgas iela 91 (koordinators – Jolanta Dukure 29878192, jolanta@vocsports.lv)
4.grupa – 28.marts – Limbažu Olimpiskais centrs, Limbaži, Parka iela 36 (koordinators – Baiba Martinsone 26334664, olimpiskais@limbazi.lv)
5.grupa – 27.marts – Lielvārdes sporta centrs, Lielvārde, Raiņa iela 22 (koordinators – Ainars Puķītis 29180320, ainars.pukitis@lielvarde.lv).
6.grupa – 27.marts - Zemgales Olimpiskais centrs, Jelgava, Kronvalda iela 24 (koordinators – Maija Actiņa 29215311, maija.actina@sports.jelgava.lv)
Sacensību ieteicamais sākuma laiks plkst.11.00 (katrā vietā laiks tiks precizēts atsevišķi)
Informācija par sacensību norisi tiks nosūtīta papildus.
4.klase
1.grupa – 6.marts – Liepājas Olimpiskais centrs, Liepāja, Brīvības iela 39 (koordinators - Evita Auniņa 29152453, aunina77@inbox.lv)
2.grupa – 6.marts - Daugavpils Olimpiskais centrs, Daugavpils, Stadiona iela 1 (koordinators - Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar
Daugavpils 3.vidusskolu, kontaktpersona – Iveta Miloslavska 26433130, i-ta@inbox.lv)
3.grupa – 8.marts - Vidzemes Olimpiskais centrs, Valmiera , Rīgas iela 91 (koordinators – Jolanta Dukure 29878192, jolanta@vocsports.lv)
4.grupa – 28.februāris – Gulbenes sporta centrs, Gulbene, Skolas iela 12 (koordinators – Andrejs Andževs 28705085, sports@gulbene.lv)
5.grupa – 6.marts – Mārupes vidusskola (Mārupes nov.sporta centrs), Kantora iela 97, Mārupe (kontaktpersona Māris Riherts, 26989508,
maris.riherts92@gmail.com)
6.grupa – 6.marts - Zemgales Olimpiskais centrs, Jelgava, Kronvalda iela 24 (koordinators – Maija Actiņa 29215311, maija.actina@sports.jelgava.lv)
Sacensību ieteicamais sākuma laiks plkst.11.00 (katrā vietā laiks tiks precizēts atsevišķi)
Informācija par sacensību norisi tiks nosūtīta papildus.
5.klase
1.grupa – 27.februāris – Daugavpils Olimpiskais centrs, Daugavpils, Stadiona iela 1 (koordinators - Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar
Daugavpils 3.vidusskolu, kontaktpersona – Iveta Miloslavska 26433130, i-ta@inbox.lv)
2.grupa – 6.marts - Vidzemes Olimpiskais centrs, Valmiera , Rīgas iela 91 (koordinators – Jolanta Dukure 29878192, jolanta@vocsports.lv)
3.grupa – 27.februāris - Kuldīgas sporta manēža, Kuldīga, Dzirnavu iela 13 (koordinators – Līga Zeidaka 26244110, ligazeidaka@inbox.lv)
4.grupa – 27.februāris – Zemgales Olimpiskais centrs, Jelgava, Kronvalda iela 24 (koordinators – Maija Actiņa 29215311, maija.actina@sports.jelgava.lv)
5.grupa – 27.februāris – Sākumskola “Taurenītis”, Jūrmala, Kļavu iela 29-31 (koordinators – Elīna Bārda 29111337, ssktaurenitis@edu.jurmala.lv)
6.grupa – 27.februāris - Ādažu vidusskola, Ādaži, Gaujas iela 30 (koordinators – Inese Lēruma 26457597, mrsinese@inbox.lv)
Sacensību ieteicamais sākuma laiks plkst.11.00 (katrā vietā laiks tiks precizēts atsevišķi)
Informācija par sacensību norisi tiks nosūtīta papildus.
6.klase
20.aprīlis - Vidzemes Olimpiskais centrs, peldbaseins, Valmiera , Rīgas iela 91 (koordinators – Jolanta Dukure 29878192, jolanta@vocsports.lv)
Sacensību ieteicamais sākuma laiks plkst.11.00 (laiks tiks precizēts atsevišķi)
Informācija par sacensību norisi tiks nosūtīta papildus.
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5.4. Kategorija – klases labais darbs “Visi kopā mēs to varam” – līdz 2018.gada 20.aprīlim.
Jānosūta uz e-pastu sportovisaklase@olimpiade.lv, aizpildot noteikto prezentācijas (.ppt) failu.
6. VĒRTĒŠANA KLAŠU ATLASEI APAKŠGRUPĀS FINĀLSACENSĪBĀM
Tiks vērtētas katras klases skolēnu sekmes, sportiskie sasniegumi un labais darbs.

Stafetēs un finālsacensībās piedalās skolēni, kuru vidējais vērtējums katrā mācību priekšmetā ir vismaz 4 (četras) balles vai augstāk (3.klasēm vismaz 40% no
maksimālā vērtējuma diagnosticējošajos darbos). Pedagogam ir tiesības skolēniem atteikt dalību stafetēs par iekšējas kartības noteikumu neievērošanu.

5

6.1. Sekmes (skat.punktu.5.1.)
3.klase
Punktu skaits kopvērtējuma tabulā tiek
piešķirts katrā diagnosticējošajā darbā atsevišķi
(divas reizes projekta norises laikā mācību gada
ietvaros).
Ja kategorijā “Sekmes” vairākām klasēm ir
iegūta dalīta vieta, tad attiecīgo vietu iegūtie
punkti tiek skaitīti kopā un izdalīti ar klašu
skaitu, kurām vienāds rezultāts.

Vērtēšana:
1.vieta – 40 punkti;
2.vieta - 38 punkti;
3.vieta – 36 punkti;
4.vieta – 34 punkti;
5.vieta – 32 punkti;
6.vieta – 30 punkti;
7.vieta – 28 punkti;
8.vieta – 26 punkti;
9.vieta – 24 punkti;
10.vieta – 22 punkti;
11.vieta – 20 punkti;
12.vieta – 18 punkti;
13.vieta – 16 punkti;
14.vieta – 14 punkti;
15.vieta – 12 punkti;
16.vieta – 10 punkti;
17.vieta – 8 punkti;
18.vieta – 6 punkti;
19.vieta – 4 punkti;
20.vieta – 2 punkti.
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4.klase
Ja kategorijā “Sekmes” vairākām klasēm ir
iegūta dalīta vieta, tad augstāku vietu ieņem
klase, kurai labāks vidējais vērtējums mācību
valodā. Ja vērtējums mācību valodā ir vienāds,
tad augstāku vietu ieņem klase, kurai labāks
vidējais vērtējums matemātikā.

5.klase
Ja kategorijā “Sekmes” vairākām klasēm ir
iegūta dalīta vieta, tad augstāku vietu ieņem
klase, kurai labāks vidējais vērtējums
mācību valodā. Ja vērtējums mācību valodā
ir vienāds, tad augstāku vietu ieņem klase,
kurai labāks vidējais vērtējums matemātikā.

6.klase
Punktu skaits kopvērtējuma tabulā tiek
piešķirts 3 (trīs) reizes - par vērtējumu liecībā
(I semestris) un katrā diagnosticējošajā darbā
atsevišķi (divas reizes projekta norises laikā
mācību gada ietvaros).
Ja kategorijā “Sekmes” (I semestra vērtējums)
vairākām klasēm ir iegūta dalīta vieta, tad
augstāku vietu ieņem klase, kurai labāks
vērtējums mācību valodā.
Ja kategorijā “Sekmes” (diagnosticējošie darbi)
vairākām klasēm ir iegūta dalīta vieta, tad
attiecīgo vietu iegūtie punkti tiek skaitīti kopā
un izdalīti ar klašu skaitu, kurām vienāds
rezultāts.

Vērtēšana:
1.vieta – 28 punkti;
2.vieta – 26 punkti;
3.vieta - 24 punkti;
4.vieta – 22 punkti;
5.vieta – 20 punkti;
6.vieta – 18 punkti;
7.vieta – 16 punkti;
8.vieta – 14 punkti;
9.vieta – 12 punkti;
10.vieta – 10 punkti;
11.vieta – 8 punkti;
12.vieta – 6 punkti;
13.vieta – 4 punkti;
14.vieta – 2 punkti.

Vērtēšana:
1.vieta – 14 punkti;
2.vieta – 12 punkti;
3.vieta - 10 punkti;
4.vieta – 8 punkti;
5.vieta – 6 punkti;
6.vieta – 4 punkti;
7.vieta – 2 punkti.

Vērtēšana:
1.vieta – 12 punkti;
2.vieta – 10 punkti;
3.vieta - 8 punkti;
4.vieta – 6 punkti;
5.vieta – 4 punkti;
6.vieta – 2 punkti.

6.2. VFS vingrinājumi (skat.punktu 5.2.)
3.klase
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4.klase

5.klase

Punkti tiek piešķirti katram VFS
vingrinājumam atsevišķi.
Iekļaušanai
kopvērtējumā visu VFS vingrinājumu punkti
tiek summēti.

Punkti tiek piešķirti katram VFS
vingrinājumam atsevišķi.
Iekļaušanai
kopvērtējumā visu VFS vingrinājumu punkti
tiek summēti.

Punkti tiek piešķirti katram VFS
vingrinājumam atsevišķi.
Iekļaušanai
kopvērtējumā visu VFS vingrinājumu punkti
tiek summēti.

Ja kopvērtējumā vidējais rādītājs kādā no
VFS vingrinājumiem vairākām klasēm ir
vienāds, tad augstāku vietu iegūst tā klase,
kurai konkrētajā uzdevumā ir augstāka 3
(trīs) labāko rezultātu summa zēniem un
meitenēm.

Ja kopvērtējumā vidējais rādītājs kādā no VFS
vingrinājumiem vairākām klasēm ir vienāds, tad
augstāku vietu iegūst tā klase, kurai konkrētajā
uzdevumā ir augstāka 3 (trīs) labāko rezultātu
summa zēniem un meitenēm.

Ja kopvērtējumā vidējais rādītājs kādā no VFS
vingrinājumiem vairākām klasēm ir vienāds, tad
augstāku vietu iegūst tā klase, kurai konkrētajā
uzdevumā ir augstāka 3 (trīs) labāko rezultātu
summa zēniem un meitenēm.

Vērtēšana:
1.vieta – 20 punkti;
2.vieta – 19 punkti;
3.vieta - 18 punkti;
4.vieta – 17 punkti;
5.vieta – 16 punkti;
6.vieta – 15 punkti;
7.vieta – 14 punkti;
8.vieta – 13 punkti;
9.vieta – 12 punkti;
10.vieta – 11 punkti;
11.vieta – 10 punkti;
12.vieta – 9 punkti;
13.vieta – 8 punkti;
14.vieta – 7 punkti;
15.vieta – 6 punkti;
16.vieta – 5 punkti;
17.vieta – 4 punkti;
18.vieta – 3 punkti;
19.vieta – 2 punkti;
20.vieta – 1 punkts.

Vērtēšana:
1.vieta – 14 punkti;
2.vieta – 13 punkti;
3.vieta - 12 punkti;
4.vieta – 11 punkti;
5.vieta – 10 punkti;
6.vieta – 9 punkti;
7.vieta – 8 punkti;
8.vieta – 7 punkti;
9.vieta – 6 punkti;
10.vieta – 5 punkti;
11.vieta – 4 punkti;
12.vieta – 3 punkti;
13.vieta – 2 punkti;
14.vieta – 1 punkts.

Vērtēšana:
1.vieta – 7 punkti;
2.vieta – 6 punkti;
3.vieta - 5 punkti;
4.vieta – 4 punkti;
5.vieta – 3 punkti;
6.vieta – 2 punkti;
7.vieta – 1 punkts.

6.klase
Punkti tiek piešķirti katram VFS
vingrinājumam atsevišķi.
Iekļaušanai
kopvērtējumā visu VFS vingrinājumu punkti
tiek summēti.
Ja kopvērtējumā vidējais rādītājs kādā no
VFS vingrinājumiem vairākām klasēm ir
vienāds, tad augstāku vietu iegūst tā klase,
kurai konkrētajā uzdevumā ir augstāka 3
(trīs) labāko rezultātu summa zēniem un
meitenēm.
Vērtēšana:
1.vieta – 6 punkti;
2.vieta – 5 punkti;
3.vieta - 4 punkti;
4.vieta – 3 punkti;
5.vieta – 2 punkti;
6.vieta – 1 punkts.

6.3. Stafetes (skat.punktu 5.3.)
3.klase
Ja sacensības vairākām klasēm noslēgušās
ar iegūtu dalīto vietu, tad, lai piešķirtu
punktus kopvērtējuma tabulā, attiecīgo vietu
iegūtie punkti tiek skaitīti kopā un izdalīti
ar klašu skaitu, kurām vienāds rezultāts.
Vērtēšana:
1.vieta – 80 punkti;
2.vieta – 76 punkti;
3.vieta - 72 punkti;
4.vieta – 68 punkti;
5.vieta – 64 punkti;
6.vieta – 60 punkti;
7.vieta – 56 punkti;
8.vieta – 52 punkti;
9.vieta – 48 punkti;
10.vieta – 44 punkti;
11.vieta – 40 punkti;
12.vieta – 36 punkti;
13.vieta – 32 punkti;
14.vieta – 28 punkti;
15.vieta – 24 punkti;
16.vieta – 20 punkti;
17.vieta – 16 punkti;
18.vieta – 12 punkti;
19.vieta – 8 punkti;
20.vieta – 4 punkti.
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4.klase

5.klase

Ja sacensības vairākām klasēm noslēgušās ar
iegūtu dalīto vietu, tad, lai piešķirtu punktus
kopvērtējuma tabulā, attiecīgo vietu iegūtie
punkti tiek skaitīti kopā un izdalīti ar
klašu skaitu, kurām vienāds rezultāts.

Ja sacensības vairākām klasēm noslēgušās ar
iegūtu dalīto vietu, tad, lai piešķirtu punktus
kopvērtējuma tabulā, attiecīgo vietu iegūtie
punkti tiek skaitīti kopā un izdalīti ar klašu
skaitu, kurām vienāds rezultāts.

Vērtēšana:
1.vieta – 56 punkti;
2.vieta – 52 punkti;
3.vieta - 48 punkti;
4.vieta – 44 punkti;
5.vieta – 40 punkti;
6.vieta – 36 punkti;
7.vieta – 32 punkti;
8.vieta – 28 punkti;
9.vieta – 24 punkti;
10.vieta – 20 punkti;
11.vieta – 16 punkti;
12.vieta – 12 punkti;
13.vieta – 8 punkti;
14.vieta – 4 punkti.

Vērtēšana:
1.vieta – 28 punkti;
2.vieta – 24 punkti;
3.vieta - 20 punkti;
4.vieta – 16 punkti;
5.vieta – 12 punkti;
6.vieta – 8 punkti;
7.vieta – 4 punkti.

6.klase
Ja sacensības vairākām klasēm noslēgušās ar
iegūtu dalīto vietu, tad, lai piešķirtu punktus
kopvērtējuma tabulā, attiecīgo vietu iegūtie
punkti tiek skaitīti kopā un izdalīti ar
klašu skaitu, kurām vienāds rezultāts.
Vērtēšana:
1.vieta – 24 punkti;
2.vieta – 20 punkti;
3.vieta - 16 punkti;
4.vieta – 12 punkti;
5.vieta – 8 punkti;
6.vieta – 4 punkti.

6.4. Klases labais darbs - “Visi kopā mēs to varam!” (skat.punktu 5.4.)
Visa klase kopā veic labus darbus, no kuriem 1 (vienu) apraksta, papildinot ar foto (.jpg) vai video (.mp4) materiāliem, un nosūta uz e-pastu
sportovisaklase@olimpiade.lv līdz 2018.gada 20.aprīlim. Labo darbu noformē atbilstoši prasībām, kas nosūtītas atsevišķi.
3.klase
Katra klase, kura iesūtīs 1 (viena)
labā darba aprakstu ar foto vai video
failu, saņems 10 (desmit) punktus.

4.klase
Katra klase, kura iesūtīs 1 (viena) labā
darba aprakstu ar foto vai video failu,
saņems 10 (desmit) punktus.

5.klase
Katra klase, kura iesūtīs 1 (viena) labā
darba aprakstu ar foto vai video failu,
saņems 10 (desmit) punktus.

6.klase
Katra klase, kura iesūtīs 1 (viena)
labā darba aprakstu ar foto vai video
failu, saņems 10 (desmit) punktus.

7. FINĀLSACENSĪBAS
Finālsacensībās piedalās 6 (sešas) klases no 3., 4., 5. klašu grupas - 1 (viena) klase no katras apakšgrupas, kas saņēmusi lielāko punktu skaitu aktivitāšu kategoriju
kopvērtējumā (skatīt punktu Nr.5) un visas 6.klases.
Ja grupā divām vai vairāk klasēm ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu kopvērtējumā ieņem tā klase, kurai ir augstāks punktu skaits kategorijā “sekmes”. Ja
punktu skaits kategorijā “sekmes” ir vienāds, tad augstāku vietu ieņem klase, kurai ir augstāks punktu skaits kategorijā “stafetes”. Ja punktu skaits kategorijā
“sekmes” un “stafetes” ir vienāds, tad augstāku vietu ieņems klase, kurai ir augstāks punktu skaits kategorijā “VFS vingrinājumi”.
Finālsacensību nolikums dalībniekiem tiks nosūtīts līdz 2018.gada 30.aprīlim. Finālsacensībās netiks ņemti vērā atlases kārtā iegūtie punkti.
8. FINĀLSACENSĪBU APBALVOŠANA
3.klase
4.klase
Uzvarētāja klase tiek apbalvota ar:
Uzvarētāja klase tiek apbalvota ar:
ceļojošo kausu;
ceļojošo kausu;
kausu;
kausu;
medaļām;
medaļām;
diplomiem;
diplomiem;
vienas dienas ekskursiju
vienas dienas ekskursiju
(līdz 35 personām).
(līdz 35 personām);
2. un 3.vietas ieguvējas klases tiek
2. un 3.vietas ieguvējas klases tiek
apbalvotas ar:
apbalvotas ar:
kausu;
kausu;
medaļām;
medaļām;
diplomiem.
diplomiem.
4., 5. un 6.vietas ieguvējas klases
4., 5. un 6.vietas ieguvējas klases
tiek apbalvotas ar:
tiek apbalvotas ar:
kausu;
kausu;
diplomiem.
diplomiem.
Visas klases tiek apbalvotas ar:
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5.klase
Uzvarētāja klase tiek apbalvota ar:
ceļojošo kausu;
kausu;
medaļām;
diplomiem;
vienas dienas ekskursiju
(līdz 35 personām);
2. un 3.vietas ieguvējas klases tiek
apbalvotas ar:
kausu;
medaļām;
diplomiem.
4., 5. un 6.vietas ieguvējas klases
tiek apbalvotas ar:
kausu;
diplomiem.
Visas klases tiek apbalvotas ar:

6.klase
Uzvarētāja klase tiek apbalvota ar:
ceļojošo kausu;
kausu;
medaļām;
diplomiem;
vienas dienas ekskursiju
(līdz 35 personām);
2. un 3.vietas ieguvējas klases tiek
apbalvotas ar:
kausu;
medaļām;
diplomiem.
4., 5. un 6.vietas ieguvējas klases
tiek apbalvotas ar:
kausu;
diplomiem.
Visas klases tiek apbalvotas ar:

Visām 6 (sešām) finālsacensību klasēm
2018./2019. mācību gadam dalībai
projektā 2018.gada oktobrī tiks
izsniegts ekipējums.

bronzas nozīmītēm.

Visām 6 (sešām) finālsacensību klasēm
2018./2019. mācību gadam dalībai
projektā 2018.gada oktobrī tiks
izsniegts ekipējums.

9. ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI
Transports
Atlases sacensības stafetēs:
Sacensību organizators, koordinators;
Sacensību tiesneši;
Sacensību organizēšana, atskaite;
Dzeramais ūdens dalībniekiem;
Balva katram dalībniekam;
Diploms katram godalgotās vietas ieguvējam.
Finālsacensības:
Sertificētu medicīnas darbinieku klātbūtne;
Sacensību organizēšana, tiesāšana, apbalvošana;
Dalībnieku ēdināšana;
Dzeramais ūdens dalībniekiem;
Sadarbība ar masu medijiem.
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-

sudraba nozīmītēm.

-

zelta nozīmītēm.

Visām 6 (sešām) finālsacensību klasēm
2018./2019. mācību gadam dalībai
projektā 2018.gada oktobrī tiks
izsniegts ekipējums.

Nodrošina
Izglītības iestāde sadarbībā ar pašvaldību, citas iespējas.
LOK saskaņā ar Nolikuma punktu 5.3.
Koordinatora norīkotas personas
Koordinators saskaņā ar Nolikuma punktu 5.3.
LOK
LOK
LOK
LOK

CEĻOJOŠĀ KAUSA IZCĪŅAS
ATLASES SACENSĪBU APAKŠGRUPAS
3.KLAŠU GRUPĀ
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Pielikums Nr. 1 (1)

CEĻOJOŠĀ KAUSA IZCĪŅAS
ATLASES SACENSĪBU APAKŠGRUPAS
3.KLAŠU GRUPĀ
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Pielikums Nr. 1 (2)

CEĻOJOŠĀ KAUSA IZCĪŅAS
ATLASES SACENSĪBU APAKŠGRUPAS
3.KLAŠU GRUPĀ
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Pielikums Nr. 1 (3)

CEĻOJOŠĀ KAUSA IZCĪŅAS
ATLASES SACENSĪBU APAKŠGRUPAS
4.KLAŠU GRUPĀ
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Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 3
CEĻOJOŠĀ KAUSA IZCĪŅAS
ATLASES SACENSĪBU APAKŠGRUPAS
5.KLAŠU GRUPĀ

15

Pielikums Nr. 4

CEĻOJOŠĀ KAUSA IZCĪŅAS
6.KLASES
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