
 

 

	
	

NOLIKUMS	
Par	atklātā	konkursa	norisi	talismana	izstrādei	2021.gada	IIHF	pasaules	čempionāta	hokejā.	

	
	
	

1. VISPĀRĪGIE	NOTEIKUMI	
1.1.Atklātā	 starptautiskā	 2021.gada	 IIHF	 pasaules	 čempionāta	 hokejā	 talismana	 izstrādes	

konkursa	 (tālāk	 -	 konkursa)	 organizatori	 ir	 Biedrība	 “Latvijas	 Hokeja	 federācija”	 un	
Asociācija	“Baltkrievijas	Republikas	Hokeja	federācija”	(tālāk	–	Organizatori).	

1.2.Konkursa	Mērķis:	 2021.gada	 IIHF	 pasaules	 čempionāta	 hokejā	 talismana	 izvēle	 (tālāk	 –	
Talismans)	

1.3.Konkursa	 Uzdevumi:	 sabiedrības	 un	 masu	 informācijas	 līdzekļu	 uzmanības	 pievēršana	
2021.gada	 IIHF	 pasaules	 hokeja	 čempionāta	 (tālāk	 –	 Čempionāta)	 sarīkošanai,	 bagātīga	
informācijas	 fona	par	Čempionātu	 radīšana,	hokeja	popularizēšana	un	Organizatoru	 tēla	
nostiprināšana.	

1.4.Konkursa	laikā	Organizatori	vadās	atbilstoši	sekojošām	definīcijām:	
“Konkursa	laureāts”	–	dalībnieks,	kurš	atbilst	atklātā	konkursa	par	Čempionāta	talismana	
izstrādi	(tālāk	–	Konkurss)	prasībām	un	iesniedzis	konkursa	piedāvājumu,	kas	pēc	konkursa	
organizācijas	komisijas	(tālāk	–	Konkursa	komisija)	vērtējuma	ieguvis	otro	vai	trešo	vietu;	
“Konkursa	uzvarētājs”	–	dalībnieks,	kurš	atbilst	Konkursa	prasībām	un	iesniedzis	vislabāko	
piedāvājumu	pēc	Konkursa	komisijas	vērtējuma;	
“Talismans”	 	 -	 Čempionāta	 simbolikas	 elements,	 ar	 pievienotu	 māksliniecisko	 vērtību,	
grafiski	 veidots	 antropomorfisks	 tēls	 (tēli),	 kurš	 sevī	 atspoguļo	 valstis	 –	 Čempionāta	
organizatorus	(Latvijas	Republiku	un	Baltkrievijas	Republiku)	un	atbilst	Čempionāta	kopējai	
koncepcijai,	stilam	un	garam.		
“Konkursa	 dalībnieks”	 –	 fiziskā,	 juridiskā	 persona	 vai	 autoru	 kolektīvs,	 kas	 ir	 Konkursa	
darba	autors	un	kas	ir	iesniedzis	konkursa	materiālus	saskaņā	ar	šo	nolikumu.	

1.5.Konkurss	 ir	 atvērts	 un	 pieejams	 visiem	 tā	 dalībniekiem.	 t.i.	 Organizatoru	 piedāvājums	
dalībai	 Konkursā	 ir	 pieejams	 visiem,	 kas	 vēlās	 tajā	 piedalīties,	 neatkarīgi	 no	 Konkursa	
dalībnieka	dzīves	vai	atrašanas	vietas.	

1.6.Konkursa	dalībnieks	sedz	visus	izdevumus,	kuri	radušies	saistībā	ar	konkursa	piedāvājuma	
sagatavošanu	 un	 prezentāciju,	 kā	 arī	 citus	 ar	 dalību	 konkursā	 saistītus	 izdevumus.	
Organizatori,	 neatkarīgi	 no	 konkursa	 procesa	 rezultātiem,	 nav	 atbildīgi	 par	 šiem	
izdevumiem.	
	
	

2. KONKURSA	ORGANIZĀCIJA	UN	NORISES	KĀRTĪBA	
2.1.Konkurss	 tiek	 uzskatīts	 par	 atklātu	 sākot	 ar	 2019.gada	 18.septembri	 pēc	 šī	 Nolikuma	

Oficiālās	 publicēšanas	 latviešu,	 krievu	 un	 angļu	 valodās	 interneta	 vietnēs	www.lhf.lv	 un	
www.hockey.by.	

2.2.Konkurss		tiek	organizēts	divos	posmos:	
Pirmais	 posms	 –	 konkursa	 darbu	 pieņemšana,	 atlase	 un	 vērtēšana.	 Posma	norises	 laiks:	 no	
2019.gada	18.septembra		līdz	2019.gada	18.oktobrim.		
Otrais	posms	(finālposms)	–	konkursa	uzvarētāja	un	laureātu	noteikšana.	Posma	norises	laiks:	
no	2019.gada	19.oktobra	līdz	2019.gada	8.decembrim.		
Konkursa	posmu	organizēšanas	termiņi	var	tikt	mainīti	pēc	Organizatoru	lēmuma,	nesamazinot	
Konkursa	pirmā	posma	ilgumu.		
2.3.Lai	 piedalītos	 Konkursā	 dalībniekiem	 ir	 nepieciešams	 nosūtīt	 sekojošus	 konkursa	

materiālus:		
- Dalībnieka	Pieteikums	saskaņā	ar	Pielikumu	Nr.1;	
- Konkursa	darbs;	
- Īss	apraksts	–	kas	paskaidrotu	autora	radošo	ideju.	



 

 

2.4.Konkursa	 darbs	 (Talismana	 grafiskais	 attēls)	 jāiesniedz	 elektroniskā	 formātā	 pabeigta	
krāsaina	zīmējuma	veidā,	kas	var	būt	izpildīts	jebkurā	tehnikā,	ieskaitot	datorgrafiku.	

2.5.Formātā	specifikācijas	prasības	konkursa	darbiem:	
- Faila	formāts:	jpg,	psd,	cdr	vai	ai;		
- Izšķirtspēja:	ne	mazāk	par	600	dpi;	
- Faila	izmērs	–	ne	vairāk	par	5	Mb.	
Talismana	grafiskie	pamata	elementi	nedrīkst	zaudēt	atpazīstamību	atvasinot	tos	jebkurā	
izmērā	–	kā	samazinot	tā	palielinot,	kā	arī	tie	nedrīkst	zaudēt	atpazīstamību	un	tiem	jābūt	
piemērotiem	reproducēšanai	uz	jebkura	nesēja	(papīrs,	kartons,	plastmasa,	stikls	u.t.t.)	

2.6.Talismana	 attēls	 jāpapildina	 ar	 īsu	 aprakstu,	 kas	 atklāj	 autora	 radošo	 ideju,	 kā	 arī	 satur	
priekšlikumu	par	talismana	vārdu	(nosaukumu).	

2.7.Konkursa	dalībnieki	nosūta	konkursa	materiālus	 (pieteikumu	dalībai	un	 failu	ar	konkursa	
darbu)	 elektroniskā	 vēstulē	 uz	 Organizatoru	 norādīto	 adresi:	mascot@2021iihfwm.com.	
Elektroniskās	vēstules	tematā	jāiekļauj	vārds	“Konkurss”.	

2.8.Viens	dalībnieks	konkursam	var	iesniegt	vairākus	pieteikumus,	to	skaits	nav	ierobežots.		
2.9.Organizatori	dalībai	konkursā	nepieņem:	

- konkursa	materiālus,	kuri	iesniegt	ārpus	pirmā	posma	noteiktajiem	termiņiem;	
- konkursa	materiālus,	kuri	neatbilst	šī	Nolikuma	noteikumiem.	

2.10.Saņemtie	Konkursa	darbi	netiek	atgriezti	Konkursa	dalībniekiem.	
	
	

3. KONKURSA	KOMISIJA	
3.1.Organizatori	veic	Konkursa	komisijas	locekļu	atlasi	un	apstiprināšanu.	
3.2.Konkursa	komisija:	

- izskata	Konkursa	pirmajā	posmā	iesniegtos	konkursa	darbus;	
- pieņem	lēmumu	par	konkursa	darbu	izvirzīšanu	konkursa	finālposmam;	
- nosaka	uzvarētāju	un	divus	laureātus	novērtējot	iesniegtos	konkursa	darbus,	vadoties	

no	dalībnieku	iesniegtajiem	materiāliem.	
	

	
4. KONKURSA	REZULTĀTI	

4.1.Konkursa	 rezultāti	 tiks	 paziņoti	 2020.g.	 IIHF	 U20	 Pasaules	 čempionāta	 Latvijas	 un	
Baltkrievijas	 nacionālo	 hokejas	 izlašu	 spēles	 laikā	 (saskaņā	 ar	 turnīra	 grafiku	 2019.gada	
10.decembrī)	daudzfunkcionālā	sporta	un	izlaides	kompleksā	“Čižovka	Arēna”	pēc	adreses	
Taškenta	iela	19,	Minska,	Balkrievijas	Republika.	

	
	

5. KONKURSA	DARBU	IZMANTOŠANA	
5.1.Iesniedzot	konkursa	materiālus	konkursam,	Konkursa	dalībnieks	apstiprina	savu	piekrišanu	

Konkursa	 nolikumā	 atrunātai	 kārtībai	 pilnā	 apmērā	 un	 izsaka	 savu	 gribu	 par	 Konkursa	
Organizatoru	un	dalībnieku	tiesību	iestāšanos,	kas	ir	atrunāti	šajā	Nolikumā	un	saskaņā	ar	
Latvijas	Republikas	un	Baltkrievijas	likumdošanu,	t.sk.	bet	ne	tikai:	
5.1.1. Iesniedzot	 pieteikumu	 konkursam,	 Konkursa	 dalībnieks	 apstiprina	 savas	 autora	

tiesības	par	iesniegto	darbu.	Konkursa	dalībnieks	ir	atbildīgs	gan	par	Autortiesību	
un	Blakustiesību	ievērošanu,	gan	par	to	pārkāpšanu.	Autortiesību	vai	Blakustiesību	
pārkāpšanas	gadījumā	Konkursa	dalībnieks	nes	pilnu	atbildīgu;	

5.1.2. Iesniedzot	konkursa	darbu,	Konkursa	dalībnieks,	apstiprina	savu	piekrišanu	brīvai	
rīcībai	 nododot	 ekskluzīvas	 tiesības	 uz	 šo	 darbu	 par	 labu	 Organizatoriem	 pilnā	
apjomā,	t.sk.	reproducēšana,	oriģināla	vai	Konkursa	darbu	eksemplāru	izplatīšana	
pārdodot	 vai	 citādi	 nododot	 īpašumtiesības,	 oriģināla	 vai	 Konkursa	 darbu	
eksemplāru	publiskā	izradīšana,	nodošana	ēterā,	nodošana	ar	kabeļa	starpniecību	
vai	 citādi	 nododot	 sabiedrības	 piekļūšanai,	 Konkursa	 darbu	 eksemplāru	
importēšana,	tulkošana	uz	citām	valodām,	Konkursa	darbu	pārstrāde	atvasinājuma	
radīšanai	 u.c.	 Konkursa	 dalībnieks,	 apstiprina	 savu	 piekrišanu	 nodot	 ekskluzīvas	
tiesības	uz	šo	darbu	bez	autortiesību	atlīdzības	maksas.	



 

 

5.2.	Konkursa	rezultātā	noteiktais	labākais	talismans	var	tikt	paziņots	par	Čempionāta	oficiālo	
Talismanu.	Kā	arī	Organizētāji	patur	tiesības	nepaziņot	labāko	konkursa	darbu	par	oficiālo	
Talismanu.	

5.3.Gadījumā,	 ja	 tiek	 pieņemts	 lēmums	 pasludināt	 Konkursa	 darbu	 par	 Čempionāta	 oficiālo	
Talismanu,	Organizētāji	 vai	 viņu	nozīmēta	persona	 iegūst	 pirmtiesības	 slēgt	 līgumu	ar	 šī	
Konkursa	 darba	 autoru	 par	 ekskluzīvo	 tiesību	 nodošanu	 tam,	 paredzot	 p.6.1.	 atrunātas	
atlīdzības	nodrošināšanu	Konkursa	uzvarētājam.	

5.4.Organizētāji	patur	tiesības	neievērot	Konkursa	dalībniekā	piedāvājumu	Talismana	vārdam.	
Kā	arī	ir	tiesības	noteikt	Talismana	vārdu	pēc	savas	izvēlētas	metodes,	t.sk.	rīkojot	publisko	
konkursu.		

5.5.Konkursa	 Organizētāji	 patur	 tiesības	 vajadzības	 gadījumā	 uzlabot	 talismanu	 ņemot	 vērā	
Konkursa	komisijas	locekļu,	Starptautiskās	Hokeja	federācijas	(IIHF),	IIHF	komercpartneru	
ieteikumus.	

5.6.Konkursa	 norise	 tiek	 atspoguļota	masu	 informācijas	 līdzekļos,	 interneta	 vietnēs	 un	 citos	
informācijas	resursos	bez	dalībnieku	papildu	piekrišanas	un	bez	atlīdzības.	
	
	

6. UZVARĒTĀJU	APBALVOŠANA	
6.1.Konkursa	uzvarētājs	saņem:	

-	biļešu	komplektu	divām	personām	uz	jebkurām	5	(piecām)	Čempionāta	spēlēm,	pēc	
Konkursa	uzvarētāja	izvēles;	
-	ekskursiju	divām	personām	uz	oficiālo	Čempionāta	arēnu	pirms	Konkursa	uzvarētāja	
izvēlētas	spēles.				

6.2.Konkursa	laureāti	saņem:	
- par	 otro	 vietu	 -	 	 biļešu	 komplektu	 divām	 personām	 uz	 jebkurām	 3	 (trim),	 līdz	

Čempionāta	pusfinālu	ieskaitot,	spēlēm,	pēc	Konkursa	laureāta	izvēles;	
- par	trešo	vietu	-	biļešu	komplektu	divām	personām	uz	jebkurām	2	(divām)	apakšgrupu	

spēlēm,	pēc	Konkursa	laureāta	izvēles;	
6.3.Saskaņā	ar	Organizatoru	lēmumu	Konkursa	dalībniekiem,	kuri	ieguvuši	ceturto	līdz	desmito	

vietu,	var	tikt	piešķirtas	papildus	balvas.	
	
	

7. PERSONAS	DATU	APSTRĀDE		
7.1.Iesniedzot	 pieteikumu	 dalībai	 konkursā	 par	 2021.gada	 IIHF	 pasaules	 čempionāta	 hokejā	

talismana	izstrādi,	pretendents	ir	atbildīgs	par	iesniegto	datu	precizitāti	un	apjomu.	
7.2.Personas	datu	apstrāde	tiek	veikta	sekojošā	apjomā:	vārds,	uzvārds,	kontakttālrunis	un	e-

pasts;	
7.3.Personas	 datu	 apstrāde	 tiek	 veikta,	 lai	 identificēt	 un	 personificēt	 konkursa	 dalībniekus,	

uzvarētāju	un	laureātus,	un	nepieciešamaības	gadījumā	sazinātos.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 

	
													Pielikums	Nr.1	

	
	

PIETEIKUMS	
	

Dalībai	2021.gada	IIHF	pasaules	čempionāta	hokejā	talismana	izstrādes	konkursā.	
	
	

Dalībnieka	vārds/-i,	uzvārds/-i	*	/	
Juridiskās	personas	nosaukums	  

Kontakttālrunis*	  

E-pasta	adrese*	  

Īss	apraksts	par	iesniegto	projektu	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

	
	
Ar konkursa noteikumiem esmu iepazinies (-usies) un tiem piekrītu       ____________________ 
              /paraksts/ 
 

Piekrītu nodot savus datus apstrādei nolikumā “Par atklātā konkursa norisi 2021.gada IIHF 

pasaules čempionāta hokejā talismana izstrādei” norādītiem mērķiem. Apliecinu, ka iesniegtie 

personas dati ir patiesi un tie neaizskar trešo personu tiesības. Apstiprinu, ka nesu pilnu 

atbildību par nepatiesu personas datu sniegšanu.           ____________________ 
                        /paraksts/ 
 
 
            
                ____________________ 
                /datums/ 
 
 
 
* Gadījumā, ja darbu izpildījis autoru kolektīvs – pieteikumā ir jānorada dati par visiem kolektīva 
dalībniekiem. 


