
 

                              

 

                                                                                                                   Apstiprinu _____________ 

                                                                                                                                     I.Utināns Daugavpils BJSS direktors 

   

III. Daugavpils pilsētas starptautiskās sacensības mākslas vingrošanā 

 

Nolikums 

1. Mērķis un uzdevumi 

 Popularizēt mākslas vingrošanu Daugavpilī un Latvijā 

 Veicināt sporta meistarības izaugsmi 

 Noskaidrot labākās mākslas vingrotājas katrā vecuma grupā 

 Veicināt un propagandēt veselīgu dzīvesveidu 

2. Norises laiks un vieta 

 Sacensības notiek 2018.gada no 31.marta līdz 1.aprīlim, DAUGAVPILS 

OLIMPISKAJĀ CENTRĀ, Stadiona iela 1, Daugavpils 

 Sacensību provizoriskais sākums 31.martā - plkst. 10:00 

                                                      01.aprīlī – plkst. 11:00 

3. Atbraukšana/aizbraukšana 

 Delegāciju atbraukšana 30.03.2018. 

 Delegāciju aizbraukšana 02.04.2018. 

4. Sacensību vadība 

 Sacensības organizē un vada Daugavpils BJSS un apstiprināta tiesnešu kolēģija 

 Sacensību galvenā tiesnese – Anastasija Samsonova (Nacionālā tiesneša 

kategorija) 

 Sacensību sekretāre – Nellija Žvīgule (Nacionālā tiesneša kategorija) 

5. Sacensību finansējums 

 Daugavpils BJSS nodrošina ar sacensību zāli, kā arī medaļas un diplomus godalgoto 

vietu ieguvējām 



 

6. Sacensību dalībnieki un programma 

 

 A grupa 

D bez ierobežojuma 

B grupa C grupa 

2012.dz.g. un jaun. b/p b/p 

D max. 2,5 p. 

b/p 

D max. 2,0 p. 

2011.dz.g. b/p b/p 

D max. 3,0 p. 

b/p 

D max. 2,5 p. 

2010.dz.g. b/p + priekš. pēc 

izvēles 

b/p 

D max. 3,5 p. 

b/p 

D max. 3,0 p. 

2009.dz.g b/p + priekš. pēc 

izvēles 

b/p + priekš. pēc 

izvēles 

D max. 4,0 p. + 5,0 p. 

b/p 

D max. 3,5 p. 

2008.dz.g. 2 priekš. pēc izvēles b/p + priekš. pēc 

izvēles 

D max. 4,5 p. + 5,5 p. 

b/p 

D max. 4,0 p. 

2007.dz.g. 2 priekš. pēc izvēles 2 priekš. pēc izvēles 

D max. 6,0 p. 

b/p + priekš. pēc 

izvēles 

D max. 4,5 p. + 5,0 p. 

2006.dz.g. 2 priekš. pēc izvēles 2 priekš. pēc izvēles 

D max. 6,5 p. 

2 priekš. pēc izvēles 

D max. 5,5 p. 

Juniori 

2005-2003.dz.g. 

3 priekš. pēc izvēles 

FIG programma 

2 priekš. pēc izvēles 

D max. 7,0 p. 

2 priekš. pēc izvēles 

D max. 6,0 p. 

Seniori 

2002.dz.g. un vec. 

4 priekš.  

FIG programma 

2 priekš. pēc izvēles 

D max. 7,5 p. 

2 priekš. pēc izvēles 

D max. 6,5 p. 

 



 

 

 



 

 

7. Apbalvošana 

 Tiek apbalvotas 1.-3. vietu ieguvējas katrā vecuma grupā daudzcīņā un atsevišķos 

veidos, ar diplomiem, medaļām un piemiņas balvām, 4.-... . vietu ieguvējas 

daudzcīņā tiek apbalvotas ar diplomiem un piemiņas balvām, kā arī tiek nominētas 

sacensību „Daugavas loki 2018” Miss. 

 Tiek apbalvotas arī uzvarētājas trenere katrā vecuma grupā. 

 

8. Sacensību pieteikums 

 Daugavpils atklātajām sacensībām „Daugavas loki 2018” elektronisko starta 

iepriekšpieteikumu jāiesniedz sacensību galvenajai tiesnesei Anastasijai 

Samsonovai un sacensību sekretārei Nellijai Žvīgulei uz e-pastu: 

daugavasloki2018@inbox.lv līdz 2018.gada 1.februārim. 

 Galīgo pieteikumu jāiesniedz uz e-pastu: daugavasloki2018@inbox.lv līdz 

2018.gada 1.martam. 

 Par komandas atbraukšanas un aizbraukšanas plānu, kā arī viesnīcu 

rezervēšanu, lūgums paziņot līdz 1.martam!!! 

 No katras komandas vēlams divi tiesneši! 

 

 

 

 

Sacensību galvenā tiesnese – Anastasija Samsonova  

 GSM: + 371 27543874 

 


