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SALAS VIDUSSKOLAS TITULA “GADA SPORTISTS”
PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
I.Vispārīgie noteikumi
Pamatojoties uz „ Iekšējās kārtības noteikumu „ IV sadaļas 12. punktu - ”Pateicības un
apbalvojumi skolā”, Salas vidusskolas izglītojamie saņem apbalvojumus par sasniegumiem
sportā.

II. Mērķis un uzdevumi
1.
2.
3.
4.

Stimulēt skolēnu iesaistīšanos sporta nodarbībās un sacensībās.
Motivēt skolēnus apgūt sacensību noteikumus un iesaistīt sacensību tiesāšanā.
Popularizēt sportu kā alternatīvu atpūtas veidu.
Noskaidrot labākos, aktīvākos Salas vidusskolas sportistus.

III. Sacensību laiks, dalībnieki, rezultātu apkopošana
1. Sacensības notiek mācību gada laikā.
2. Sacensībās piedalās 1. – 12. klašu skolēni.
3. Sacensību rezultātus apkopo sporta skolotāji un mācību daļa.

IV. Vērtēšana
1.Skolas sacensības:

piedalīšanās – 1 punkts;

iegūta 1. vieta – 4 punkti;

iegūta 2. vieta – 3 punkti;

iegūta 3. vieta – 2 punkti.
2.Pilsētas un novadu atklātie čempionāti, kārtu sacensības, draudzības sacensības:

piedalīšanās – 1 punkts;

iegūta 1. vieta – 6 punkti;

iegūta 2. vieta – 4 punkti;

iegūta 3. vieta – 3 punkti;

iegūta 4., 5., 6.vieta – 2 punkti.
3.Latvijas Republikas skolēnu spartakiādes, meistarsacīkstes, kausa izcīņas un starptautiskā
līmeņa sacensības:

piedalīšanās – 4 punkti;

iegūta 1. vieta – 10 punkti;

iegūta 2. vieta – 9 punkti;

iegūta 3. vieta – 8 punkti;

iegūta 4., 5., 6. vieta – 6 punkti.
4.Sacensību tiesāšana un organizēšana:

skolas sacensības un sporta pasākumi – 2 punkti;

novada atklātie čempionāti, kausa izcīņas – 3 punkti;

republikas mēroga pasākumi – 5 punkti.
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5.Vidējā atzīme sportā (7 – 10 punkti atbilstoši semestrī iegūtajam vērtējumam)
Titula „Gada sportists” iegūšanā piedalās 5. – 12. klašu skolēni. Kopvērtējumā uzvar
skolēns, kurš ieguvis vislielāko punktu skaitu (8 sacensībās + 2 tiesāšanas + 2 organizētie
pasākumi). Zēnus un meitenes vērtē atsevišķi. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāka vieta
skolēnam, kuram augstāka vidējā atzīme sportā, tālāk tiek vērtēts iegūtais rezultāts Latvijas
Republikas kolēnu spartakiādē, meistarsacīkstēs, kausa izcīņā, starptautiskā līmeņa sacensībās un
pilsētu un novadu sporta sacensībās.

V. Apbalvošana
Mācību gada noslēgumā “Sasniegumu vakarā” apbalvo 6 labākos sportistus un sportistes.

