ZZ
ČEMPIONĀTS
2018
SPORTA KOMPLEKSS 333

Lai piedalītos ZZ FINĀLĀ, ir jāierodas laicīgi un klases pārstāvjiem
jāreģistrē komanda.
Lai sasniegtu labus rezultātus un lieki neuztrauktos, iesakām apmeklēt
INFO punktu. Pārliecinies par FINĀLA gaitas precīzu izpratni.
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REĢISTRĀCIJA
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INFO PUNKTS
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ATKLĀŠANA
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“ZZ ČEMPIONĀTS
Aktīvā daļa sastāv no 8 aktivitāšu zonām, kuras komandām jāapmeklē pēc
2018” AKTĪVĀ
noteikta grafika.
DAĻA
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KONCERTS

Muzikāli priekšnesumi uz lielās skatuves pašā jūras krastā
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APBALVOŠANA
UN
JAUTRA
ATMOSFĒRA

Jautrā gaisotnē sagaidām sacensību rezultātus!

Atklāšana noritēs pie lielās skatuves SPORTA KOMPLEKSĀ “333”

ZZ ČEMPIONĀTS 2018
NORISES VIETA SPORTA KOMPLEKSS 333, ROPAŽU NOVADS

ZZČ Fināla 2018 norises gaita

09:00 - 10:00

Klases reģistrācija

10:00 - 10:40

ZZ Festivāla atklāšana

10:40 - 17:40

Posmu norise (komandai jāapmeklē 8 aktivitāšu zonas
pēc noteikta grafika)

18:00 - 19:00

Noslēguma ceremonija - ZZ Festivāla lielkoncerts,
Apbalvošana

ZZ ČEMPIONĀTS 2018
SPORTA KOMPLEKSS 333, ROPAŽU NOVADS

SKATUVE

ZZ ČEMPIONĀTS 2018

SPORTA KOMPLEKSS 333
ROTĀCIJAS PRINCIPS
Piedaloties katrā no ZZČ uzdevumiem, komandas saņem
punktus kopvērtējumam!
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LIETAS, KURAS NODERĒS
Katrai klasei līdzi jāņem klases karogs.
Laika apstākļiem un sportiskajām aktivitātēm dabā
piemērots apģērbs un apavi.
Sacensībās iekļauta aktivitāte uz ūdens, noderēs
pārvelkamās drēbes, dvielis.
Vismaz viens uzlādēts mobilais telefons ar Loquiz
aplikāciju. Aplikāciju bez maksas iespējams
lejupielādēt App store vai Google play.
Draudzīgs noskaņojums un labs garastāvoklis!!!

FINĀLA
NOLIKUMS

Uzmanību!
Precīzu un nelokāmu sacensību grafiku dēļ, lūgums komandām ierasties savlaicīgi. Kavējuma
gadījumos komandām tiks piešķirti 0 punkti par attiecīgo zonu vai uzdevumu!
Sporta tērps un apavi
ZZ čempionāta fināls notiks brīvā dabā. Dalībniekiem jāparūpējās par pienācīgiem sporta tērpiem
un apaviem. Apģērbam jābūt piemērotam laikapstākļiem (lietus laikā - lietusmēteļi, saulainā laikā saules cepures un saules aizsargkrēmi)!!! Ieteikums – pirms dodies uz ZZ finālu, “nočeko” laika
prognozi!
Reģistrācija
Ierodoties uz „ZZ Čempionāta” finālu, no katras klases viens pārstāvis (kapteinis) ar skolotāju dodas
piereģistrēt klasi attiecīgajam „ZZ Čempionāta” fināla posmam.
Personīgās mantas
Sacensību organizatori un Sporta kompleksa “333” īpašnieki neatbild par bez pieskatīšanas
atstātām dalībnieku mantām.
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ĻOTI SVARĪGI SEKOT LĪDZ ETAPIEM
ATVĒLĒTAJAM LAIKAM UN KOMANDU
GRAFIKIEM!!!

!

FINĀLA NOLIKUMS

Dalībnieki
Lai piedalītos „ZZ Čempionāta” finālā, katrai klasei komandā jābūt vismaz 10 dalībniekiem. Reģistrējoties
sacensībām, klasei jāiesniedz to klases skolēnu saraksts, kuri piedalās sacensībās. Uz šī saraksta jābūt
klases skolotāja un skolas direktora parakstam.
Noformējums
Dalībniekiem ir jāuzpošas un jānoformē sava klase atraktīvi un atbilstoši sportiskajām aktivitātēm.
Noformējumam jāpauž komandas vienotais tēls!
Izņēmumi
Ņemot vērā faktu, ka vairākās reģionu un pilsētu skolās skolēnu skaits klasē nepārsniedz 10 cilvēkus, „ZZ
Čempionāta” galvenais tiesnesis var pieņemt lēmumu, atļaut fināla sacensībās piedalīties arī šādām klasēm.
Šīs klases varēs startēt ar noteikumu, ka sacensībās tās pieteiksies kopā ar citu attiecīgās vecuma grupas
klasi vai skolēnu (5.-6., 7.– 9. vai 10.–12. klase), lai veidotu dalībnieku komandu no vismaz 10 skolēniem. Šādā
gadījumā, sacensībās ir jāpiedalās visiem šīs klases (kurai pietrūkst skolēnu, lai nokomplektētu komandu)
skolēniem, veidojot pamatsastāvu – aizliegts izraudzīties no katras klases spēcīgākos dalībniekus, lai veidotu
komandu. Ja tiks konstatēta šāda rīcība, klase tiks diskvalificēta no „ZZ Čempionāta”.
Laika apstākļi
Slikta laika apstākļos sacensību programmā var tikt veiktas izmaiņas un tiesnešu/organizatoru komandai ir
tiesības pieņemt šādu lēmumu sacensību laikā!
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ĻOTI SVARĪGI SEKOT LĪDZ ETAPIEM
ATVĒLĒTAJAM LAIKAM UN KOMANDU
GRAFIKIEM!!!
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FINĀLA NOLIKUMS

Jautājumi
Ja klasei radušās kādas problēmas, ar jautājumiem lūdzam nekavējoties vērsties pie sacensību galvenā
tiesneša vai projekta vadītāja\as, lai konkrēto problēmu varētu atrisināt līdz sacensību noslēgumam.
Iebildumi
Ja klasei ir iebildumi vai pretenzijas pret sacensību norisi vai rezultātiem, tai jāvēršas pie sacensību galvenā
tiesneša vai projekta vadītāja\as ar rakstisku iesniegumu līdz „ZZ Čempionāta” fināla posma noslēgumam.
Izslēgšana. Par nesportisku rīcību, blēdīšanos, nepamatotu tiesnešu lēmuma apstrīdēšanu, alkohola,
narkotiku lietošanu vai atrašanos alkohola vai narkotisko vielu reibumā pasākuma laikā, klase var tikt
diskvalificēta no turpmākās piedalīšanās „ZZ Čempionāta” finālā. Lēmumu par diskvalifikāciju pieņem
galvenais tiesnesis un projekta vadītāja/s.
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ĻOTI SVARĪGI SEKOT LĪDZ ETAPIEM
ATVĒLĒTAJAM LAIKAM UN KOMANDU
GRAFIKIEM!!!
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