
 
 

LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 

LIEPĀJAS KOMPLEKSĀ SPORTA SKOLA 
Reģ.nr.3070902140 

Brīvības ielā 39, Liepājā , LV-3401 

 

NOLIKUMS 

“Libavas kausa 2018” izcīņa mākslas vingrošanā 
 

Mērķis un uzdevumi  

 Popularizēt mākslas vingrošanu Liepājas pilsētā.  

 Noskaidrot labākās mākslas vingrotājas.  

 Veicināt vingrotāju sporta meistarības izaugsmi.  

 

Sacensību vadība  

 Sacensības organizē Liepājas kompleksā sporta skola un mākslas mingrošanas klubs 
Olimpika.  

 Sacensību galvenā tiesnese Tatjana Ņikitina /starptautiskā kategorija/.  

 Sacensību galvenā sekretāre Karina Šarkova .  

 

Laiks un vieta  

 Laiks: 2018.gada 01.- 02.decembris.  

 Vieta: sporta zālē „Celtnieks” Siļķu ielā 26 A, Liepājā.  

 

Sacensību dalībnieki  

 Sacensībās piedalās „Olimpika” Mākslas vingrošanas klubs, ka arī Latvijas bērnu- jaunatnes 
sporta skolu un sporta klubu vingrotājas.  

 Dalībnieku skaits no „Olimpika” Mākslas vingrošanas kluba bez ierobežojumiem.  

 Katrai komandai jābūt vismaz vienai tiesnesei, kura var tiesāt visas sacensību dienas.  

 

Uzmanību!  

 Dalībnieču skaits A grupās nav ierobežots. B grupās katra komanda var piteikt divus 
izgājienus katrā vecuma grupā (divas atsevišķas vingrotājas vai divi pāri).  

 

 

Sacensību programma  

 Iesācēji:  
2011.dz.g. Vingrojums bez priekšmeta.  

2009. - 2010. dz.g.Vingrojums bez priekšmeta.  

 1. sporta klase:  
jaunākā grupa - 2011.dz.g. un jaun. Vingrojums bez priekšmeta.  

vecākā grupa - 2010.dz.g. un vec. Vingrojums bez priekšmeta.  

 



 

 2. sporta klase:  

jaunākā grupa - 2010.dz.g. un jaun. Vingrojums bez priekšmeta un vingrojums ar priekšmetu pēc   

izvēles.  

vecākā grupa - 2009.dz.g. un vec. Vingrojums bez priekšmeta un vingrojums ar priekšmetu pēc 
izvēles.  

 3. sporta klase:  

jaunākā grupa - 2009.dz.g. un jaun. Vingrojums bez priekšmeta un vingrojums ar priekšmetu pēc 

izvēles.  

vecākā grupa - 2008.dz.g. un vec. Vingrojums bez priekšmeta un vingrojums ar priekšmetu pēc 

izvēles.  

 4. sporta klase:  

jaunākā grupa - 2008.dz.g. un jaun. Vingrojums ar bumbu un vingrojums ar vālēm.  

vecākā grupa - 2007.dz.g. un vec. 2 vingrojumi pēc izvēles (aplis, bumba, vāles).  

 5. sporta klase:  

jaunākā grupa - 2007.dz.g. un jaun. Vingrojums ar bumbu un vingrojums ar vālēm.  

vecākā grupa - 2006.dz.g. un vec. 2 vingrojumi pēc izvēles (aplis, bumba, vāles).  

 Junioru sp.kl.:  

C grupa - 2006. - 2003. dz.g. 2 vingrojumi pēc izvēles (aplis, bumba, vāles).  

  B grupa - 2006. - 2003. dz.g. 2 vingrojumi pēc izvēles (aplis, bumba, vāles). 

A grupa - 2006. - 2003. dz.g. 2 vingrojumi pēc izvēles (aplis, bumba, vāles).   

 Senioru sp.kl.:  

B grupa - 2003.dz.g. un vec. 2 vingrojumi pēc izvēles (aplis, bumba, vāles). 

  A grupa - 2003.dz.g. un vec. 2 vingrojumi pēc izvēles (aplis, bumba, vāles). 

  

 

 

Apbalvošana  
 1. – 3. vietu ieguvējas daudzcīņā visās meistarības grupās tiek apbalvotas ar diplomiem, 

čempionāta medaļām un piemiņas balvām. 4. – 6. vietas ieguvējas tiek apbalvotas ar 

diplomiem un piemiņas balvām.Visas dalībnieces saņem piemiņas balvas.  

 Vienādas punktu summas gadījumā uzvar dalībniece, kurai augstāks vērtējums kādā no 

veidiem.  

 

Pieteikumi  
 Pieteikumi jāiesniedz elektroniski, e- pasts rgliepaja@inbox.lv vai tatunik@inbox.lv līdz 

20.10.2018.  

 Lūgums, precīzi norādīt vingrotāju vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, sporta klasi un 
vingrotāju pārus  

 Dalības maksu 25 eiro, lūdzu pārskaitīt līdz 20.11.2018.  

 

Biedrība Mākslas vingrošanas klubs „Olimpika”  

Reģ.Nr. 40008130447  

Bankas rekvizīti: SEB Banka A/S  

Konta numurs: LV71UNLA0050024402348  

ar norādi : dalības maksa Libavas kauss 2018,  

dalībnieka Vārds, Uzvārds, dzimšanas gads, sporta klase  

 

Galvena tiesniese Tatjana Ņikitina 


