Apstiprināts
Latvijas Olimpiskās komitejas Valdes sēdē
Rīgā, 2016.gada 5.maijā
Protokols Nr. 5, lēmums Nr. 4.2.
Prezidents
Aldons Vrubļevskis
“Olimpiskā diena 2016”
N O L I K U M S.
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Vispārīgie jautājumi.
Olimpiskā diena 2016 tiek rīkota par godu Starptautiskās Olimpiskās komitejas dibināšanai.
Tiek veltīta Olimpiskā sporta veida – volejbola popularizācijai.
Devīze ir „Padod bumbu!”

2.
2.1.

Dalībnieki.
Izglītības iestāžu audzēkņi, pedagogi un citi interesenti.

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.

Norises laiks
2016.gada 23.septembrī.
Sākuma laiks – plkst. 10:00 (pulcēšanās laiks no plkst.09.30);
Noslēguma laiks – tiek noteikts atsevišķi.

4.
4.1.

Norises vietas
Pasākums notiek pašvaldības noteiktā vienā vai vairākās norises vietās, saskaņotās ar Latvijas Olimpisko komiteju
(LOK).

5.
Pieteikumi
5.1.
Katrā pašvaldībā ir 1 (viens) pasākuma koordinators.
5.2.
Pašvaldības (novada, pilsētas) 1 (vienu) pieteikumu iesniedz pasākuma koordinators no pieteikumā norādītā e-pasta līdz
2016.gada 20.jūnijam, atbilstoši pieteikuma formai (Pielikums Nr.1.), elektroniski – PDF formātā – nosūtot to uz
olimpiskadiena@olimpiade.lv.
5.3.
Pieteikums uzskatāms par apstiprinātu pēc tā publikācijas LOK mājas lapā www.olimpiade.lv sadaļā “Olimpiskā diena”.
5.4.
Pašvaldības, kuru pieteikumi tiks saņemti LOK pēc norādītā termiņa beigām, netiks nodrošinātas ar “Olimpiskās dienas
2016” atribūtiku.
5.5.
“Olimpiskās dienas 2016” atribūtiku, pašvaldības pārstāvji varēs pasūtīt atsevišķi un papildus par saviem līdzekļiem.
Atribūtikas paraugi būs pieejami www.olimpiade.lv sadaļā “Olimpiskā diena”, sākot ar 2016.gada 01.augustu.
6.
Programma
6.1.
Vienotā programma:
6.1.1.
Pasākuma svinīga atklāšana (dalībnieku nostāšanās, viesu uzrunas, LOK karoga pacelšana, LOK himna);
6.1.2.
Kopīga vingrošana plkst.10.00, kas vienlaicīgi notiek visās norises vietās Latvijā.
6.1.3.
Stafetes ar volejbola elementiem vai citas volejbola aktivitātes. Ieteicamie volejbola elementi tiks publicēti līdz
2016.gada 01.septembrim Latvijas Volejbola federācijas mājas lapā www.volejbols.lv un www.olimpiade.lv sadaļā “Olimpiskā
diena”.
6.1.4.
Vingrojumu komplekss, video un tā apraksts, stafešu ar volejbola elementiem piemēri tiks ievietoti LOK tīmekļa vietnē
www.olimpiade.lv līdz 2016.gada 01.septembrim.

6.1.5.

Sacensībās katrā to norises vietā organizators nosaka vērtēšanas kritērijus, dalībnieku skaitu komandās.

6.1.6.
Foto konkurss par volejbolu “Padod bumbu!”
Foto konkurss notiek vecuma grupā no 7. līdz 12.klasei. Veicot izvērtēšanu izglītības iestādē/pašvaldībā, līdz 2016.gada
07.oktobrim uz e-pastu olimpiskadiena@olimpiade.lv var iesūtīt ne vairāk kā 1 (vienu) konkursa tēmai atbilstošu JPG formāta
fotoattēlu (attēla izmērs vismaz 1600px*1200px).
6.1.7.
Zīmējumu konkurss par volejbolu “Mana sapņu bumba.”
Zīmējumu konkursi pirmsskolas un sākumskolas vecuma grupām (līdz 6.klasei ieskaitot) notiek izglītības iestādēs. Konkursa darbi
tiek zīmēti uz A4 vai A3 formāta lapas. Veicot izvērtēšanu, 1 (vienu) darbu no katras pašvaldības līdz 2016.gada 07.oktobrim
iesniedz LOK.
6.1.8.
Eseju konkurss par volejbolu “Mana vēstule volejbolistam/-ei ... (vārds, uzvārds)”
Eseju konkurss 7.-12.klasei, apjomā līdz 750 vārdiem notiek izglītības iestādēs. Veicot izvērtēšanu, 1 (vienu) labāko darbu no
katras pašvaldības līdz 2016.gada 07.oktobrim iesniedz LOK;
6.2.
Brīvas izvēles pasākumi, kas paredz Olimpisko kustību un sportu popularizējošus pasākumus (tikšanās ar Olimpiešiem,
viktorīnas, konkursi, izstādes).
6.3.

Uzvarētāju apbalvošana.

6.4.

Svinīga “Olimpiskās dienas 2016” noslēguma ceremonija.

7. Olimpiskie vēstneši
Pašvaldības koordinators sadarbībā ar Olimpiešu klubu (Ingrīda Amantova ingrida21@inbox.lv, 26553241) uzrunā Olimpisko
vēstnesi.
8. Vērtēšana.
8.1. Vērtēšanu veic Olimpiskie vēstneši un pašvaldības pārstāvji, atbilstoši apstiprinātai pasākuma programmai un dalībnieku
grupām.
8.2. Foto, zīmējumu un eseju konkursa materiālus sākotnēji izvērtē Olimpiskie vēstneši un pašvaldības pārstāvji, kuri izlemj par 1
(viena) darba, katrā no konkursiem, nosūtīšanu uz LOK.
8.3. LOK žūrijas komisija izvērtēs un apstiprinās konkursu uzvarētājus, par rezultātiem informējot pašvaldību koordinatorus,
nosūtot e-pastu.
9. Atribūtika un apbalvošana norises vietās.
9.1. Katrs dalībnieks saņem Starptautiskās Olimpiskās komitejas 2016.gada Olimpiskās dienas dalībnieka sertifikātu un atribūtiku.
9.2. “Olimpiskās dienas 2016” organizatori pašvaldībās tiks nodrošināti ar 1(vienu) balvu komplektu.
10. Radošo konkursu apbalvošana.
10.1.
3 (trīs) fotokonkursa uzvarētāji;
10.2.
3 (trīs) labākie zīmējumu konkursa darbi;
10.3.
3 (trīs) labākie eseju konkursa darbi;
Uzvarētāju darbi tiks publicēti žurnālā “Sports”.
Apbalvošanas pasākuma laiku un vietu LOK paziņos konkursa uzvarētājiem personīgi.
Oficiālais Olimpiskās dienas tēmturis izmantošanai sociālajos tīklos #OlimpiskāDiena2016 vai #OlimpiskāDiena
Informācija www.olimpiade.lv sadaļā “Olimpiskā diena”
Olimpiskās dienas koordinators
Juris Titovs
+371 29481818
olimpiskadiena@olimpiade.lv

