NOLIKUMS
I RĪKOTĀJS.
Pasākumu rīko Vidzemes Olimpiskais centrs sadarbībā ar Latvijas hokeja federāciju un Valmieras
hokeja klubu. Pasākumu atbalsta Izglītības un Zinātnes ministrija un Latvijas Sporta federāciju
padome.
II MĒRĶIS un UZDEVUMI.
1.Popularizēt aktīvu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidē;
2.Veicināt bērnu un jauniešu interesi par ziemas sporta veidiem un fiziskām aktivitātēm dabā;
3.Sekmēt klases kolektīva saliedēšanos un sadarbību vienota mērķa sasniegšanai;
4.Paplašināt bērnu un jauniešu redzesloku par ziemas sporta veidiem un to iespējām Vidzemes
reģionā;
III DALĪBNIEKI.
Vidzemes reģiona vispārējo izglītības iestāžu 4.-12.klašu skolēni.
IV LAIKS un VIETA.
Projekts 2020./21. gada sezonā norisināsies attālinātā formātā no 4.01.2021 - 20.02.2021
V KLAŠU KOMANDU DIVĪZIJAS.
4.- 6 klašu divīzija
7.- 9.klašu divīzijā
10.-12.klašu divīzija
Projektā aicināti piedalīties visi klases skolēni neatkarīgi no tā vai skolēns jau nodarbojas ar kādu
no ziemas sporta veidiem (hokejs, daiļslidošana, slēpošana u.c.) un piedalās sacensībās Latvijas
jaunatnes čempionātos.
VI „LEDUS GLADIATORI 2020/21” NORISE.
Līdz 15.02. organizatoriem uz e-pastu : info@vocsports.lv jāiesūta klases videomateriāls, kura
vēlamais garums ir līdz 2 minūtēm.
Video saturā jābūt ietvertiem 6 uzdevumiem, kuri kopā ar piemēriem un skaidrojumu tiks izsūtīti
dalībniekiem jau iepriekš.
* Ja tehnisku iemeslu dēļ klasei nav iespēja izgatavot videomateriālu, ir iespēja iesūtīt arī fotokolāžu.
Materiālu sūtīšanai lūgums izmantot platformu failiem.lv un uz minēto e-pastu nosūtīt
augšupielādēta materiāla “linku”.
* MATERIĀLU VEIDOŠANAS PROCESĀ ORGANIZATORI AICINA IEVĒROT VALSTĪ NOTEIKTOS IEROBEŽOJUMUS SAISTĪBĀ
AR COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBU!

VII „LEDUS GLADIATORI 2020/21” VĒRTĒŠANA.
Iesūtīto materiālu vērtēšanu veiks organizatoru komisija 4 locekļu sastāvā.
Projekta vadītājs
Personības izaugsmes treneris
Valmieras bērnu sporta skolas hokeja programmas treneris
Vidzemes Olimpiskā centra sabiedrisko attiecību speciālists.

Iesūtītie materiāli attiecīgās klašu divīzijas ietvaros tiks vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem:
1.DRAUDZĪBA.
- Attiecīgo uzdevumu veikšanā iesaistīto klases skolēnu skaits.
(visus uzdevumus veic neliels skaits skolēni, kas ir vieni un tie paši, vai arī aktivitātēs tiek iesaistīta
pēc iespējas lielāka klases daļa. Aktivitātēs ir redzama skolēnu sadarbība un iesaiste notiekošajā.)
Aicinām katru uzdevumu pildīt no 2 līdz 5 skolēniem, ievērojot 2 metru distanci vienam no otra.
2.RADOŠUMS.
- Klases vienotais tēls ( piemēram, līdzīgas krāsas apģērbs, aizsargķiveres, inovatīvs inventārs u.c.)
3. SPORTISKĀS AKTIVITĀTES.
- 6 uzdevumu izpilde.
- Brīvdabā pieejamo objektu un vides izmantošana (mežs, pilsētvide, skolas stadions u.c.)
- Ziemas apstākļu izmantošana (sniegs, ledus u.c.)
4. PROJEKTA SIMBOLIKAS INTEGRĀCIJA.
- plakāti, fanu atribūtika, sejas krāsojumi u.c.
*Visi materiāli tiks publicēti vietnē www.voc.lv sadaļā ledus gladiatori.
VIII BALVU FONDS
Katrā klašu divīzijā tiks noteiktas 3 labākās klases, kā arī veicināšanas balvu izlozē piedalīsies visas
klašu komandas, kuras būs piedalījušās un iesūtījušas materiālus projekta „Ledus gladiatori
2020/21” norisē. Atbalstītāju balvas tiek pasniegtas arī visiem skolotājiem – komandu pārstāvjiem.
X KONTAKTI UN INFORMĀCIJA:
Tālr.+371 26495178
e-pasts: info@vocsports.lv
www.voc.lv

