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LATVIJAS JAUNATNES ZIEMAS OLIMPIĀDE
N O L I K U M S.
I. Vispārīgie jautājumi, mērķis un uzdevumi
1. Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiāde (turpmāk – „Olimpiāde”) ir kompleksas sporta sacensības.
2. Olimpiāde tiek organizēta ar mērķi noteikt labākos jaunos sportistus un labākās izglītības
iestādes.
3. Olimpiādes uzdevums ir popularizēt olimpisko kustību, sekmēt jaunatnes sporta attīstību
Latvijā, veicināt vispārizglītojošo skolu un vietējo pašvaldību iesaistīšanos jaunatnes sporta
aktivitātēs un motivēt tās atbalstīt jaunatnes sportu.
II. Olimpiādes norises vieta un laiks
2012.gada 10.un 11. februāris Ērgļi.
2012.gada 8.-10. marts Sigulda (kamaniņu sports);
III. Olimpiādes organizatoriskā vadība
1. Olimpiādes organizatorisko vadību nodrošina Latvijas Olimpiskās komitejas nodibinājums
„Olimpisko sacensību aģentūra” (turpmāk – „Sacensību sekretariāts”) sadarbībā ar Ērgļu novada
domi.
2. Sacensību sekretariāts nodrošina sacensību sagatavošanu un norisi:
2.1. Izstrādā Olimpiādes nolikumu saskaņojot ar sporta veidu federācijām;
2.2. Atbild par finanšu plānošanu un izmantošanu;
2.3. Nodrošina informācijas apriti par sacensībām un tās sagatavošanas organizatorisko vadību.
IV. Olimpiādes organizācijas pamatprincipi
1. Olimpiāde tiek organizēta izglītības iestāžu grupā.
2. Par katru komandu atbild un to pārstāv komandas vadītājs, kurš ir komandējošās organizācijas
apstiprināts pārstāvis.
3. Ja komandā ir vairāk par 10 dalībniekiem, nepieciešami divi pārstāvji (komandas vadītājs un
vadītāja vietnieks), pretējā gadījumā komanda netiek akreditēta.
V. Olimpiādes programma
1. Sacensību programmā iekļautie sporta veidi:
1.1. biatlons,
1.2. distanču slēpošana,
1.3. kalnu slēpošana,
1.4. snovbords,
1.5. hokejs,
1.6. slidošana;
1.7. kamaniņu sports
VI. Olimpiādes dalībnieki
1. Sacensībās piedalās vispārizglītojošo skolu komandas.

2. Dalībniekus sacensībām piesaka Latvijas vispārizglītojošās mācību iestādes, arodvidusskolas.
3. Skolas komandu nedrīkst pārstāvēt citu izglītības iestāžu audzēkņi.
4. Par sacensību dalībnieka veselības stāvokli un fizisko sagatavotību atbild komandas vadītājs.
5.Komandas vadītājs atbild par tās dalībniekiem Olimpiādes laikā. Ja kāds no komandas
dalībniekiem tiek aizturēts smēķējot, lietojot alkoholu, narkotikas vai huligāniskas uzvedības gadījumā, kā
arī, ja netiek ievērotas sacensību nolikuma un kārtības noteikumu prasības, komanda tiek diskvalificēta,
rezultāti anulēti par to paziņojot izglītības iestādei, attiecīgajai pašvaldības izglītības pārvaldei un
pašvaldībai.
VII. Pieteikumi
1. Pieteikties dalībai Olimpiādē varēs interneta mājas lapā www.latvijasolimpiade.lv .
2. Pieteikumu elektroniskā forma darbosies no 9.01.2012 līdz 6.02.2012 plkst. 15:00.
3. Pieteikumu oriģināli (ar izglītības iestādes vadītāja parakstu un zīmogu) obligāti jāiesniedz
iebraukšanas dienā mandātu komisijā.
VIII. Vērtēšana
1. Sacensības ir individuālas un komandu.
2. Individuālajos sporta veidos un sporta spēlēs uzvarētājs tiek noteikts pēc izcīnītās vietas.
3. Uzvarētājus skolu komandu vērtējumā nosaka pamatojoties uz izcīnītajām medaļām:
3.1. augstāku vietu iegūst tā komanda, kura izcīnījusi vairāk zelta medaļu;
3.2. vienādu medaļu skaita gadījumā, augstāku vietu iegūst tā komanda, kurai attiecīgi vairāk
sudraba vai bronzas medaļu.
3.3 Rezultāti kamaniņu sportā netiek iekļauti skolu kopvērtējumā!
IX. Apbalvošana
1. Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālajos sporta veidos un sporta spēlēs tiek apbalvoti ar medaļām
un diplomiem.
2. Pirmo trīs vietu ieguvējus skolu komandu vērtējumā apbalvo ar kausiem, diplomiem un naudas
balvām sporta inventāra iegādei.
X. Protesti
1. Protestus rakstiski iesniedz sporta veida galvenajam tiesnesim 10 minūtes pēc spēles (sporta
spēlēs) un 20 minūtes pēc sacensību disciplīnas beigām (individuālajos sporta veidos),
iemaksājot LV 30,00 attiecīgā sporta veida sekretariātā.
2. Protestus izskata sacensību tiesnešu kolēģija, pieaicinot attiecīgā sporta veida galveno tiesnesi.
3. Protesta noraidīšanas gadījumā iemaksātā nauda netiek atmaksāta.
XI. Olimpiādes atklāšanas un noslēguma ceremonijas
1. Atklāšanas ceremonija notiks 2012.gada 10.februārī..
2. Noslēguma ceremonija notiks 2012.gada 11.februārī..
XII. Olimpiādes finansējums
1. Izdevumus, kas saistīti ar Olimpiādes sagatavošanu un norisi sedz organizators.
2. Izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās (ceļa izdevumus, naktsmītnes un ēdināšanu
sedz komandējošā organizācija).

