
   

 
Ķekavas vingrošanas kluba “Feja” sacensību mākslas vingrošanā  

                                     ”Komandu kauss 2018”  
nolikums 

 
1. Mērķis un uzdevums 

Popularizēt mākslas vingrošanu Latvijas Republikā, izvērtēt jaunāko grupu audzēkņu 

programmas apguvi. 

 

2. Laiks un vieta 

Sacensības notiek 2018.gada 2.jūnijā. Ķekavas sporta klubā, “Bultas”, Ķekava, LV-

2123 

 

3. Sacensību vadība 

1.Sacensības organizē Ķekavas vingrošanas klubs “Feja”. 

2.Sacensību galvenā tiesnese Estere Repke. 

3.Sacensību galvenā sekretāre Nellija Žvīgule. 

 

4. Dalībnieki un programma 

Sacensībās piedalās Latvijas bērnu un jauniešu sporta skolu un sporta klubu mākslas 

vingrotājas . 

 

Grupu vingrojumu: 

I sporta klase:     A gr.(2010. un jaun.) - vingrojums bez priekšmeta; 

             B gr vingrojums bez priekšmeta; LMVKP 2017 

 

II sporta klase:   A gr.(2009. un jaun.) - vingrojums ar 5 apļiem ; 

                              B gr vingrojums pēc izvēles, LMVKP 2017 

 

III sporta klase:  A gr.(2008. un jaun.) – vingrojums ar 5 auklām 

                              B gr vingrojums ar 5 apļiem ;LMVKP 2017  

 

IV sporta klase:  A gr.(2007. un jaun.) – vingrojums ar 5 bumbām 

                              B gr vingrojums ar 5 bumbām ;LMVKP 2017 

 



V sporta klase:   A gr.(2006. un jaun.) – vingrojums ar 5 lentām 

                              B gr vingrojums ar 5 auklām/ 5 bumbām/ ar 10 vālēm/ ar 5 lentām 

;LMVKP 2017 

 

Junioru sp.kl.      A gr.(2005-2003.) – vingrojums ar 5 lentām. FIG 2017-2020 

                              B gr.(2005-2003.) – vingrojums ar  5 lentām. FIG 2017-2020 

 

Individuāli: 

Junioru sp. kl.:  A grupa(2005.-2003.) – 2 vingrojumi pēc izvēles. FIG 2017-2020 

B grupa(2005.-2003.) – 2 vingrojumi pēc izvēles. FIG 2017-2020 

   C grupa(2005.-2003.) – 2 vingrojumi pēc izvēles. FIG 2017-2020 

Senioru sp.kl.: A grupa(2002.-...) – 2 vingrojumi pēc izvēles. FIG 2017-2020 

   B grupa(2002.-...) - 2 vingrojumi pēc izvēles. FIG 2017-2020 

 

 

5. Apbalvošana 

1. - 3. vietu ieguvējas katrā vecuma grupā tiek apbalvotas ar medaļām, diplomiem un 

piemiņas balvām. 

  

6. Pieteikumi  

Pieteikumi jāiesniedz elektroniski, e- pasts rg.kekava.latvia@gmail.com un 

nellija.zvigule@inbox.lv līdz 14.05.2017. 

Dalības maksa - Eiro 8,-  (astoņi eiro) no katras komandas sportistes grupu 

vingrojumos  (MVTK lēmums no 19.09.2016) lūdzu pārskaitīt līdz 

18.05.2018. Maksājuma mērķī jāuzrada komandas nosaukums, sporta klase,  

dalībnieku skaits un treneri. 
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