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1. Mērķis un uzdevumi 

 Sportiska un veselīga dzīvesveida popularizēšana audzēkņu vidū. 

 Sekmēt audzēkņu iesaistīšanos regulārās sporta nodarbībās. 

 Veicināt savstarpējo komunikāciju un sadarbību audzēkņu vidū. 

 Noskaidrot aktīvāko un sportiskāko mācību grupu. 

2. Sacensību vadība 

          Ar tehnikuma vadības atbalstu un sadarbībā ar izglītojamo 

aktīvu, sporta spēles organizē un vada Rīgas Stila un modes 

tehnikuma sporta nodaļas speciālisti. 

3. Dalībnieki 

         Sacensībās var piedalīties Rīgas Stila un modes tehnikuma 

mācību grupu audzēkņu komandas. Katrā sporta veidā mācību grupu 

var pārstāvēt arī ar vairākām grupas komandām. 

        Sporta spēlēs dalībniekiem būtu vēlāmas vienotas  krāsas sporta 

formas. 

         Pirms katrām sacensībām komandas iesniedz rakstisku 

pieteikumu, kurā norādīti komandas dalībnieku vārdi un uzvārdi. 



4. Sacensību programma 

         Sporta spēļu sacensības norisināsies 10 sporta veidos: 

 Šautriņu mešanā 

 Galda tenisā 

 Novusā 

 Basketbolā 

 Volejbolā 

 Futbolā 

 Florbolā 

 Tautas bumbā 

 Dambretē 

 Badmintonā 

           Sacensības norisināsies saskaņā ar skolas darba plānu. 

5. Vērtēšana. 

           Sacensībās katra komanda var piedalīties visos sporta veidos, 

bet kopvērtējumā vērtē tos 7 sporta veidus, kuros izcīnītas augstākas 

vietas. 

           Ja grupu pārstāv vairākas komandas, tad vērtē tās komandas 

sniegumu, kura ieguvusi augstāku vietu. 

Katrā sporta veidā grupa saņem: 

Par 1.vietu – 20 punktus 

Par 2.vietu – 18 punktus 

Par 3.vietu – 16 punktus 

Par 4.vietu – 14 punktus 

Par 5.vietu – 13 punktus 

Par 6.vietu – 12 punktus 

Par 7.vietu – 11 punktus 



Par 8.vietu – 10 punktus 

Par 9.vietu – 9 punktus 

Par 10.vietu – 8 punktus 

Par 11.vietu – 7 punktus 

Par 12.vietu – 6 punktus 

Par 13.vietu – 5 punktus 

Par 14.vietu – 4 punktus 

Par 15.vietu – 3 punktus 

Par 16.vietu – 2 punktus 

Par 17.vietu – 1 punktu 

         Ja kopvērtējumā divām vai vairākām grupām ir vienāds punktu 

skaits, tad augstāku vietu iegūst grupa, kura ir ieguvusi vairāk 1., 2., 

3., 4. utt. vietas sporta veidos. 

        Grupas, kuras ir piedalījušās mazāk kā 7 sporta veidos, 

kopvērtējumā tiek vērtētas aiz grupām, kuras ir piedalījušās 7 vai 

vairāk sporta veidos. 

6. Apbalvošana 

       Rīgas Stila un modes tehnikuma sporta spēļu uzvarētāju grupas 

par 1.- 6. vietu apbalvo ar atzinības rakstiem un pārsteiguma balvām. 

       Katrā sporta veidā 1.-3. vietas ieguvēju komandas apbalvo ar 

diplomiem un medaļām. 

 

 

 

 



Rīgas Stila un modes tehnikuma 

Konkursa “Gada labākais sportists” 

NOLIKUMS 

1.Dalībnieki 

Rīgas Stila un modes tehnikuma izglītojamie. 

Kā kļūt par Rīgas Stila un modes tehnikuma konkursa “Gada labākais 
sportists” dalībnieku? 

- Vari pieteikties personīgi 

- Tevi var pieteikt Tavi grupas biedri 

- Tevi var pieteikt grupas audzinātājs vai priekšmetu skolotājs 

Pieteikšanās sporta nodaļā līdz 2017.gada 22.decembrim. 

2. Konkursa norises laiks 

Konkurss norisinās visa mācību gada laikā. 

Rezultāti tiek izvērtēti mācību gada beigās. 

3. Vērtēšanas noteikumi 

  Konkursa dalībnieku sniegums tiek vērtēts sekojoši: 

1. Par piedalīšanos skolas sporta spēļu sacensībās – 6 punkti ( par katru 
sporta veidu), vai 

- Izcīnīto 1.vietu – 10 punkti 
- Izcīnīto 2.vietu – 9 punkti 
- Izcīnīto 3.vietu – 8 punkti 

2. Par piedalīšanos skolas sacensību tiesāšanā – 5 punkti 
3. Par piedalīšanos AMI sporta kluba sacensību tiesāšanā – 5 punkti 
4. Par piedalīšanos AMI sporta spēļu Republikas sacensībās – 8 punkti + 

- Par izcīnīto 1.vietu – 10 punkti 
- Par izcīnīto 2.vietu – 9 punkti 
- Par izcīnīto 3.vietu – 8 punkti 
- 3. Apbalvošana 

Visi konkursa dalībnieki tiks apbalvoti ar atzinības rakstiem. 
Pirmo 6.vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar diplomiem un pārsteiguma balvām. 

 

 


