
 

  Stars 2018 
 

Cienījamie kolēģi, 
                                                               

Esam pagodināti Jūs ielūgt uz starptautisko mākslas 

vingrošanas turnīru “Zvaigznītes 2018”, kas norisināsies 

2018.g. 12.-13.maijā, Ķekavā. 
 

 

Organizētājs: Ķekavas novada sporta skola 

 

Norises vieta: Ķekavas vidusskolas sporta centrs, Nākotnes iela 1a, LV-

2123, Ķekava 

 

Plānotais sacensību grafiks: 

Sestdiena 12/05-2018  

Tiesnešu sanāksme 

Sacensības (Iesācēju sp.klase, 1.sp.kl., 2.sp.kl.) 

Apbalvošanas ceremonija  

                                   

Svētdiena 13/05-2018   

Tiesnešu sanāksme 

Sacensības (3.sp.kl., 4.sp.kl., 5.sp.kl,  pre-junioru klase) 

Paraugdemonstrējumi 

Apbalvošanas ceremonija 

 

Dalībnieki: Katra sporta skola/klubs dalībai drīkst pieteikt 10 

vingrotājas. Katrai organizācijai jānodrošina vismaz 1 tiesnesis, kas varēs 

tiesāt no sacensību sākuma līdz beigām. 

 

Dalības maksa:  20 EUR, veicama neskaidras naudas norēķina veidā: 

Ķekavas novada sporta skola 

Reģ.nr. 4371902825 

VID reģ.nr. 90009413889 

SEB Dienvidu filiāle 

Konta nr. LV10UNLA0050016551975 

Lūgums, veikt VIENU kolektīvu maksājumu no katras komandas, 

norādot: Dalības maksa “Zvaigznītes 2018”, dalībnieču skaitu, 

skolu/klubu un treneres uvārdu. 

 



Mūzika: Mūzikas ierakstiem jābūt CD formātā. USB un cita veida 

elektroniskās iekārtas pieņemtas netiks. 

 

Pirmpieteikums: 16.marts, 2018 

Galējais pieteikums: 16.aprīlis, 2018 

(Ja dalībniece no starta tiek atteikta mazāk nekā DIVAS nedēļas pirms 

sacensībām, organizators dalības maksu neatgriež un izsniedz dalībniecei 

paredzēto dāvanu.) 

Pieteikumus sūtīt uz rg.kekava.latvia@gmail.com un 

nellija.zvigule@inbox.lv  

 

Sacensību programma  (Lūdzu, ņemt vērā, ka jāizvēlās katrā sporta 

klasē atļautie starta veidi) : 

Jaunākā grupa Vecākā grupa 

IESĀCĒJIA 

2012 un jaunākas 

Vingrojums bez priekšmeta 

D max 2.5 

(FIG 2017-2020) 

2011 un vecākas 

Vingrojums bez priekšmeta 

D max 2.5 

(FIG 2017-2020) 

1.SPORTA KLASE 

2011 un jaunākas 

Vingrojums bez priekšmeta 

D bez ierobežojuma 

(FIG 2017-2020) 

2010 and older 

Vingrojums bez priekšmeta 

D max 3.0 

(FIG 2017-2020) 

2.SPORTA KLASE 

2010 un jaunākas 

Vingrojums bez priekšmeta + 1 

veids pēc izvēles 

D bez ierobežojuma 

(FIG 2017-2020) 

2009 un vecākas 

Vingrojums bez priekšmeta + 1 

veids pēc izvēles 

D max b/p 3.5 

D max ar priekšmetu  4.0 

(FIG 2017-2020) 

3.SPORTA KLASE 

2009 un jaunākas 

Vingrojums bez priekšmeta + 1 

veids pēc izvēles 

D bez ierobežojuma 

(FIG 2017-2020) 

2008 un vecākas 

Vingrojums bez priekšmeta + 1 

veids pēc izvēles 

D max b/p 4.0 

D max ar priekšmetu 5.0 

(FIG 2017-2020) 

4.SPORTA KLASE 

2008 un jaunākas 

2 veidi pēc izvēles 

D bez ierobežojuma 

2007 un vecākas 

2 veidi pēc izvēles 

D max 5.5 
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(FIG 2017-2020) (FIG 2017-2020) 

5.SPORTA KLASE 

2007 un jaunākas 

2 veidi pēc izvēles 

D bez ierobežojuma 

(FIG 2017-2020) 

2006 un vecākas 

2 veidi pēc izvēles 

D max 6.0 

(FIG 2017-2020) 

PRE-JUNIORI 

2006 un jaunākas 

2 veidi pēc izvēles 

D bez ierobežojuma 

(FIG 2017-2020) 

 

 

Sagatavoja E. Repke 


