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                                                                         LSPA rektors 

                                                                                               _____________Jānis ŽIDENS 

 

LSPA Olimpiskās dienas 2017 

„ Sporto svaigā gaisā!” 

NOLIKUMS 

 
MĒRĶI UN UZDEVUMI 

 Popularizēt Olimpisko kustību LSPA studentu un docētāju vidū. 

 Veicināt LSPA darbinieku un studentu spējas darboties komandā. 

 Labi pavadīt laiku un veicināt dalībnieku aktivitātes dabā, kā veselīga dzīvesveida izpausmes. 

LAIKS UN VIETA 

 2017.gada 22.septembris, pēc pirmās nodarbības (pirmā nodarbība šajā dienā beidzas plkst. 9.20). 

 LSPA stadions.  

DALĪBNIEKI 

 Aicināti piedalīties – LSPA pilna laika klātienes studenti, docētāji un darbinieki (turpmāk tekstā - 

dalībnieki). No pārējām nodarbībām (2. un 3.nodarbības) atbrīvoti studenti, kas piedalās komandu 

sacensībās. 

 Vingrošanas kompleksu izpilda visi dalībnieki. 

 Komandu sacensībās piedalās komandas, kurās, pēc brīvprātības principa, apvienojas seši (6) 

dalībnieki, no kuriem vismaz divas ir dāmas. 

 Dalībnieks drīkst pārstāvēt tikai vienu komandu. 

 Komanda izvēlas nosaukumu, komandas pārstāvis iesniedz komandas pieteikumu elektroniski (skat. 

pieteikuma veidlapu) līdz 2017.gada 20.septembrim, plkst.12.00, Slēpošanas katedras metodiķim 

Augustam Blektem, e-pastā augusts.blekte@lspa.lv. 

PROGRAMMA 

Laiks Norises Vieta 

9.20-9.30 Pārģērbšanās sporta tērpā. Katrai studiju grupai noteikta 

ģērbtuve 

Reģistrēšanās vingrošanai.  

Olimpiskās dienas-2017 atribūtikas saņemšana. 

 

LSPA stadionā, blakus tribīnēm 

9.40 Olimpiskās dienas atklāšana Uz futbola laukuma 

10.00 Vingrošanas kompleksa izpilde (atbilstoši 

demonstrējumam) 

 

 

Stadions 10.30 Komandu sacensības 

Ap 12.30 Apbalvošana 
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NOTEIKUMI UN VĒRTĒŠANA 

 Komandu sacensībās katra komanda veic visus uzdevumus ( 4-5, 

atkarībā no pieteikto komandu skaita).  

 Komandai, sacensību uzdevumu veikšanai, nav nepieciešamas speciālas zināšanas, iemaņas vai 

prasmes. 

 Sacensību  norises sistēma atkarīga no pieteikto komandu skaita. 

 Rezultātu vērtē katrā uzdevumā, nosakot izcīnīto vietu. 

 Komandas izcīnīto vietu kopvērtējumā nosaka, summējot izcīnītās vietas visos uzdevumos - jo 

mazāka summa, jo augstāka vieta. 

 

APBALVOŠANA 

 Katrs rīta vingrošanas kompleksa izpildītājs saņem Starptautiskās Olimpiskās komitejas prezidenta 

parakstītu Sertifikātu. 

 Uzvarētāju komanda saņems SIA “Olimpietis” ceptu kliņģeri, diplomus, balvas; 2. un 3.vietu 

ieguvušās komandas apbalvos ar diplomu, tās dalībniekus ar balvām.  

 Specbalvu saņems "stilīgākā" komanda (vērtē organizētāji). 

 

PASĀKUMA ORGKOMITEJA  

 LSPA Slēpošanas, Vingrošanas u.c. katedru pārstāvji, priekšsēdētājs, rektors Jānis Žīdens. 

 Komandu sacensību galvenais tiesnesis – slēpošanas katedras docents Kalvis Ciekurs. 

 

ATBALSTĪTĀJI 

 Starptautiskā Olimpiskā komiteja, 

 Latvijas Olimpiskā komiteja, 

 Latvijas Olimpiskā akadēmija, 

 LSPA Sporta klubs, 

 LSPA ēdināšanas uzņēmums SIA „Olimpietis” 

PAPILDUS INFORMĀCIJA 

 Rīta vingrošanas komplekss „Olimpiskā diena 2017” 

     https://www.youtube.com/watch?v=V7CdeHc67II 

 Organizatoriski jautājumi – docētājas Antra Gulbe (Antra.Gulbe@lspa.lv, 28365959) un Biruta 

Luika (Biruta.Luika@lspa.lv) 

 

LSPA 
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