APSTIPRINU
Rīgas 89. vidusskolas
direktore M.Serkova
2018. gada 02.novembrī

Rīgas 89.vidusskolas aerobikas kausa
NOLIKUMS
I. Mērķi un uzdevumi
1. Popularizēt aerobiku bērnu un jauniešu vidū.
2. Dot iespēju aerobikas komandām piedalīties aerobikas kausā.
3. Noskaidrot labākās Rīgas 89.vidusskolas aerobikas komandas.
II. Laiks un vieta
4. 2018. gada 19.decembrī plkst. 10.30 Rīgas 89. vidusskolas sporta zālē
Hipokrāta iela 27, Rīga. Uzstāšanas secība tiks izlozēta 10.12.2018. sporta zālē
plks.10.10.
III. Organizatori
5. Galvenās aerobikas kausa organizatores
Rīgas 89. vidusskolas sporta
organizatore N.Ņekrasova un aerobikas pulciņa vadītāja G.Udodova, sporta
skolotāji J.Labalaika un J.Ragutjonoka.
6. Par sporta zāles noformējumu vizuālās mākslas skolotāja S.Krasova.
7. Par mūzikas aparatūru mūzikas skolotāja J.Barinova.
8. Par muzikālo priekšnesumu mūzikas skolotāja O.Ivanova.
IV. Dalībnieki
9. Rīgas 89.vidusskolas skolēni šādās klašu grupās:
6.1. 3.- 4. klase;
6.2. 5.- 6. klase;
6.3. 7.- 8. klase:
6.3. 9.-12. klase.
V. Konkursa noteikumi
10. Dalībnieki veido klases komandas ne mazāk kā 10 dalībnieki, no tiem 2 zēni.
11. Katra komanda sniedz priekšnesumu, kuras ilgums 1.5 līdz 2.5 minūtes.
12. Klases komandai pašiem jāsameklē mūzika (iesniegt J.Barinovai līdz
30.11.2018.).
VI. Pieteikšanās
13. Klases audzinātājam līdz 2018.gada 07.decembrim elektroniski nosūtīt
komandas pieteikumu (sk.1.pielikumā) uz e-pastu: natajefimkina@inbox.lv

14. Klases audzinātājam 8. – 12.klašu grupām, izvēlēties vienu meiteni un vienu zēnu
no klases - nominēšanai “Mis un Misters Aerobika 2018” un līdz 2018.gada
07.decembrīm elektroniski nosūtīt šo skolēnu vārdus un uzvārdus
(sk.2.pielikumā) uz e-pastu: natajefimkina@inbox.lv
VII. Tiesneši
15. Rīgas 89.vidusskolas administrācijas izveidota un apstiprināta tiesnešu kolēģija,
kuras sastāvā tiks iekļauta skolas administrācija, skolas skolotāji un pieaicināti
sporta un aerobikas speciālisti.
VIII. Vērtēšanas kritēriji
16. Priekšnesumu vērtēs pēc 5 punktu skalas:
16.1. dalībnieku skaits;
16.2. aerobikas kombinācija;
16.3. tērpu dizains;
16.4. sinhronais izpildījums;
16.5. grupas kopskats;
16.6. atbilstība koptēlam un mūzikai;
16.7. Ja komandas sastāvā ir mazāk par 2 zēniem, tad komanda saņem par katru
zēnu mīnus 1 punktu.
Ar aizklātu tiesnešu balsošanu no 8. – 12.klašu grupām, kas snieguši priekšnesumu
konkursā tiks nominēti “Mis un Misters Aerobika 2018”.
IX. Apbalvošana
17. Klašu grupās: 3.-4.;5.-6.;7.-8.; 9.-12.klases 1., 2. un 3.vietu ieguvējas komandas
apbalvos ar Rīgas 89. vidusskolas kausiem, diplomiem un balvām.
18. Pārējo klašu komandas vietu ieguvējus apbalvos ar Rīgas 89. vidusskolas
diplomiem un balvām.
19. Titulu “Mis un Misters Aerobika 2018” ieguvējus apbalvos ar medaļām un
diplomiem.
X. Citi noteikumi
20. Izglītības iestāde saskaņā ar 24.11.2009. Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības
iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.9. punktu nosaka atbildīgo personu par
dalībnieku sabiedrībā pieņemto uzvedības normu ievērošanu, kā arī drošības un
veselības saglabāšanu ceļā uz sacensībām un sacensību laikā.
21. Piedaloties Sacensībās, iesaistītās personas izsaka savu piekrišanu skolai veikt
personu datu apstrādi, vienlaikus ļaujot paust savu vēlmi nepubliskot personas
datus. Fotogrāfijas un/vai video attēli var tikt publicēti skolas tīmekļa vietnēs,
(tajā skaitā uzglabāti publiskās pieejamības arhīvā).
Ņekrasova 29269848
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1.pielikums nolikumam
Rīgas 89.vidusskolas kauss aerobikā

PIETEIKUMS
1. Klase:
2. Dalībnieki:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vārds, Uzvārds

Klases audzinātāja: ___________________________________
vārds, uzvārds (paraksts)
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2.pielikums nolikumam
Rīgas 89.vidusskolas kauss aerobikā

“Mis un Misters Aerobika 2018”

PIETEIKUMS
Klase________________
Dalībnieki:
Nr.p.k.
1.
2.

Vārds, Uzvārds

Klases audzinātāja___________________________________
vārds, uzvārds (paraksts)
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