Apstiprināts ar
BJBS „RĪGA” direktora rīkojumu
Nr. SPSBR-15-60-ris

Konkursa nolikums
BJBS „RĪGA” audzēkņu zīmējumu konkurss
„Manas basketbola komandas talismans”
1. Konkursa vispārējs apraksts:
Bērnu un jauniešu basketbola skola „RĪGA” (turpmāk tekstā BJBS „RĪGA”)
izsludina un rīko bērnu zīmējumu konkursu, kura rezultātā katrai BJBS „RĪGA”
nodaļai (BS Rīga, DSN, Rīdzene, TTP, Jugla, A. Kraukļa VEF, Pārdaugava) tiks
izveidots, uzšūts savs talismans.
2. Konkursa mērķis un uzdevumi:
2.1. Veicināt basketbola profesionālās ievirzes audzēkņu radošumu un iztēli;
2.2. Iesaistīt audzēkņus BJBS „RĪGA” nodaļu talismanu izveidošanā;
2.3. Veidot audzēkņos piederības sajūtu BJBS „RĪGA”;
2.4. Iesaistīt audzēkņus skolas tēla veidošanā.
3. Darbu izstrāde:
3.1. Konkursa dalībnieka uzdevums uzzīmēt savu sapņu talismanu (izņemot
Rīdzenes audzēkņus, skatīt punktu Nr. 3.2.);
3.2. Rīdzenes audzēkņiem par savas nodaļas talismanu – Rīdzenes raju –
jāizveido komikss „Rajas sportiskā diena vasaras nometnē”.
3.3. Talismanam jābūt zīmētam visā augumā;
3.4. Zīmējumi jāiesniedz uz A4 izmēra lapas;
3.5. Zīmēt var ar zīmuļiem, krītiņiem, flomāsteriem, krāsām u.c., izmantot var
jebkuru zīmēšanas tehniku;
3.6. Noteiktas dominējošās krāsas talismana apģērbam attiecīgajās nodaļās:
3.6.1. BS Rīga komandas – balts, melns, sarkans;
3.6.2. DSN komandas – balts un zils;
3.6.3. TTP komandas – oranžs un melns;
3.6.4. Jugla komandas – dzeltens, zils un melns;
3.6.5. A. Kraukļa VEF komandas – melns, pelēks un balts;
3.6.6. Pārdaugava komandas – dzeltens un zils.
4. Darbu iesniegšana:
4.1. Zīmējumus konkursam var iesniegt no 2015. gada 2. marta līdz 27. martam
(ieskaitot);
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Zīmējums jānogādā sekojošā adresē: Bērnu un jauniešu basketbola skola
„RĪGA”, Kr. Barona iela 107, Rīga, LV-1012, ar norādi „Zīmējumu
konkursam”;
4.3. Zīmējumam obligāti klāt jābūt pievienotai informācijai par iesniedzēju –
vārds, uzvārds, dzimšanas gads, sporta trenera uzvārds.
Vērtēšana un uzvarētāju noteikšana:
5.1. Visus zīmējumus vērtēs attiecīgo nodaļu sporta treneri, tādā veidā nosakot
piecus labākos zīmējumus;
5.2. 30. aprīlī katras nodaļas pieci labākie zīmējumi tiks nodoti audzēkņu
balsošanai skolas mājaslapā www.basketbolaskola.lv, sadaļā Konkursi;
5.3. 15. maijā noslēgsies audzēkņu balsojums un 19. maijā tiks paziņoti
zīmējuma konkursa uzvarētāji;
5.4. Vērtējumā tiks ņemta vērā zīmējuma izmantošanas iespēja talismana skicei.
Konkursa dalībnieki:
BJBS „RĪGA” profesionālās ievirzes basketbolā audzēkņi, kas dzimuši 2002. gadā
un jaunāki.
Balvas uzvarētājiem:
7.1. Tiks noteikti septiņi uzvarētāji – labākais zīmējums BS Rīga, DSN, TTP,
Jugla, A. Kraukļa VEF un Pārdaugava, kā arī uzvarētājs par labāko
talismana komiksu Rīdzenes nodaļā – katram uzvarētājam tiks pilnībā
apmaksāta viena BJBS „Rīga” organizēta vasaras sporta nometne;
7.2. Pārējie dalībnieki, kuru zīmējumi iekļuva audzēkņu balsošanā – tiks
apbalvoti ar veicināšanas balvām.
Neskaidrību gadījumā zvanīt mob. 26531787.

