BĒRNU VIEGLATLĒTIKAS FESTIVĀLS 2019 - FINĀLS
NOLIKUMS
1. Mērķi
Veicināt kustību prieku un sporta pamatu apgūšanu, skolas gaitas uzsākot.
Radīt sajūsmu par vieglatlētiku kā spēli. Jauni pasākumi un inovatīva
organizēšana dos iespēju bērniem atklāt pamata aktivitātes: sprintu, izturības
skrējienu, lēkšanu, mešanu/likšanu jebkurā vietā.
Popularizēt vieglatlētiku un aktīvu, radošu dzīvesveidu bērnu vidū.

2. Sacensību vieta un laiks
Datums: 15.05.2019.
Vieta: Elektrum Olimpiskais centrs, Rīga.
Sacensību sākums: plkst. 11:00 (ierašanās no plkst. 10:00).

Sacensības organizē: Biedrība “Latvijas Vieglatlētikas savienība” (LVS).
Sacensību
direktors:
lauris.madzuls@athletics.lv).

Lauris

Madžuls

(+371

28355250;

3. Dalībnieki
Sacensībās startē vispārizglītojošo skolu 2.klašu komandas (2010.gadā
dzimušie un jaunāki).
Finālā piedalīsies 20 komandas, kas katrā no reģionālajiem posmiem izcīnījušas
1.-4.vietu.
Fināla dalībnieki*:
1. Siguldas pilsētas vidusskola
2. Ogres 1.vidusskola
3. Gulbenes sākumskola
4. Ādažu vidusskola
5. Dagdas vidusskola
6. Jēkabpils 3.vidusskola
7. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
8. Daugavpils Centra vidusskola
9. O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola
10. Rīgas 34. vidusskola
11. Rīgas Ziepniekkalna sākumskola

12. Rīgas 31. vidusskola
13. Saldus vidusskola
14. Grobiņas sākumskola
15. Ventspils 4.vidusskola
16. Priekules vidusskola
17. Jelgavas 4.vidusskola
18. Bauskas sākumskola
19. Aizkraukles novada vidusskola
20. Jelgavas Tehnoloģijas vidusskola.
*Ja kāda komanda no šī saraksta līdz 1.maijam atsakās no dalības finālā,
piedalīties tiek aicināta nākamā tā reģiona komanda, kas palikusi ārpus TOP4
sava reģiona posmā.
Katrā komandā – 5 meitenes un 5 zēni (komandā netiek iekļauti rezerves
dalībnieki).
Ja kāds no komandas dalībniekiem neturpina sacensības traumas vai citu
iemeslu dēļ, komandu pārstāvjiem nekavējoties ir jāziņo sacensību
organizatoriem. Tādā gadījumā viens komandas dalībnieks (attiecīgi zēns vai
meitene) katru uzdevumu veiks 2 reizes. Dalībnieks, kurš varēs izpildīt
uzdevumu 2 reizes kāda cita dalībnieka izstāšanās dēļ, tiks noteikts izlozes
kārtībā, ko veiks sacensību organizatori.
4. Disciplīnas
Finālā komandas sacentīsies šādās 9 disciplīnās:
Sprinta/skriešanas disciplīnas
Sprinta/barjerskrējiena stafete
Formula 1 (sprints, barjerskrējiens, slaloma skrējiens)
4 min. izturības skrējiens
Lekšanas disciplīnas
Lekšana ar lecamauklu
Vardes lēciens
Krustlēkšana
Mešanas disciplīnas
Metiens mērķī
Metiens uz ceļiem
Bērnu šķēpa mešana
*Uzdevumu aprakstus un vizuālo atspoguļojumu skatīt 1.pielikumā.
5. Komandu apstiprinājumu pieteikumi
Organizācijas sūta savus apstiprinājuma pieteikumus (pēc klāt pievienotas
formas, pielikums Nr.2) līdz 2019. gada 1.maijam plkst. 15.00 uz e-pastu:
lauris.madzuls@athletics.lv .
Par izmaiņām komandas sastāvā lūgums informēt līdz 13.maija plkst. 12:00.

6. Vērtēšana un apbalvošana
Uzvarētājus nosaka atbilstoši šī nolikuma noteikumiem.
Komandas darbs ir “Bērnu vieglatlētikas festivāla” pamatprincips. Visi
komandas dalībnieki pieliek pūles kopējā komandas rezultāta sasniegšanai
katrā disciplīnā. Individuālā dalība sekmē kopējo komandas rezultātu un stiprina
ideju par katra bērna ieguldījuma nozīmīgumu. Katrs bērns piedalās visās
sacensībās.
Sacensības tiek organizētas pēc kārtas principa, lai komandas pēc kārtas
piedalītos katrā sacensību punktā.
Rezultātu aprēķināšanas sistēma
Rezultātu aprēķināšanas shēma ir balstīta uz šādiem priekšnoteikumiem:
• komandas maksimālais rezultāts ir atkarīgs no komandu skaita. Piedaloties 20
komandām, labākā komanda saņem 20 punktus, 2. saņem 19 punktus, 3.
saņem 18 punktus utt. Pēdējā komanda saņem 1 punktu;
• ja divām vai vairākām komandām kādā vingrinājumā ir vienāds rezultāts, tad
tās visas saņem augstākos punktus, cik paredzēti noteiktai vietai.
Laukuma disciplīnu rezultātu aprēķināšana
Lēkšanas un mešanas sacensībās katram dalībniekam jāizpilda noteiktais
mēģinājumu skaits. Komandas dalībnieku individuālo veikumu labāko rezultātu
summa veido komandas rezultātu pēc kura nosaka komandas vietu
vingrinājumā.
Sprinta/skriešanas disciplīnu rezultāti.
Skriešanas disciplīnās komandas vietu nosaka visu dalībnieku vingrinājumā
uzrādītais kopējais laiks. Augstākos punktus saņem komandas ar mazāko laika
summu.
Galīgā vērtējuma aprēķināšana
Kad komandas ir veikušas visus vingrinājumos, tiek noteiktas komandu vietas.
Pēc sacensībām tiek saskaitīti komandas atsevišķos vingrinājumos izcīnītie vietu
punkti. Uzvar komanda ar lielāko punktu skaitu.
Apbalvošana
Festivāla fināla posmā tā komanda, kurai sacensību kopvērtējumā ir labākais
rezultāts, tiek apbalvota ar kausu un diplomu.
Visi dalībnieki saņem veicināšanas balvas no sacensību atbalstītājiem.

7. Sacensību rezultāti
Visi rezultāti izdrukātā veidā tiek publiskoti sacensību norises vietā.
8. Medicīnas serviss
Par dalībnieku veselības atbilstību sacensībām atbild organizācija, kas piesaka
dalībniekus startam.
Sacensībās ir nodrošināta medicīnas māsa vai dakteris.
9. Uzņemšanas noteikumi
Latvijas Vieglatlētikas savienība, veikalu tīkls “Maxima”, Latvijas Sporta
federāciju padome un Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
finansē sacensību organizācijas izdevumus:
sporta bāzes īri, tiesnešu darba apmaksu, svētku noformējumu, festivāla
kultūras programmu, pasākuma vadītāju, animatoru, muzikālais noformējumu
un DJ, kausus, diplomus un balvas.
Dalībnieku ceļa un ēdināšanas izdevumus sedz komandējošā organizācija.
10.

Reklāmas noteikumi

Sacensību laikā oficiāli uzņemtās fotogrāfijas un video Latvijas Vieglatlētikas
savienība ir tiesīga izmantot pēc saviem ieskatiem, nesaskaņojot tā
izmantošanu ar attēlā redzamo personu.
11.

Personas datu apstrāde

Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu un
piekrīt tā, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, mēnesis
un datums) apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko personu datu
aizsardzības likuma nosacījumiem, lai nodrošinātu sacensību kvalitatīvu norisi.

