O.T. Jūrmalas Mākslas vingrošanas klubs
Reģ.nr. : 40008212391
Adrese: Putnu 2-70, Jūrmala LV-2016
e-pasts: o.t.jmvk@gmail.com

2018. gada 12. Novembrī

NOLIKUMS

Jūrmalas pilsētas atklātais
„ZIEMASSVĒTKU TURNĪRS 2018.”
mākslas vingrošanā.
Mērķis
1. Noskaidrot Jūrmalas pilsētas labākās vingrotājas.
2. Popularizēt mākslas vingrošanu Jūrmalas pilsētā.
Sacensību vieta un laiks
Sacensības notiks Jūrmalas pilsētas „Mežmalas vidusskolā”, Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā
2018.gada 15. -16.decembrī.
15.12.( sestdien) – pulkstens 10:00;
16.12. (svētdien) - pulkstens 10:00.
Vadība
Sacensības organizē O.T. Jūrmalas Mākslas vingrošanas klubs un galvenā tiesnešu kolēģija:
Galvenā tiesnese – Olga Timofejeva - Starptautiskā kategorija;
Galvenā sekretāre – Iveta Audre – Nacionālā kategorija.
Dalībnieki
Sacensībās piedalās Jūrmalas un Latvijas bērnu un jauniešu sporta skolu un sporta klubu
vingrotājas.
Dalības maksa
EUR 25,00.
Maksājums tiek veikts bezskaidras naudas norēķinu veidā uz biedrības O.T. Jūrmalas Mākslas
vingrošanas kluba kontu līdz 06.12.2018.
Biedrība „O.T. Jūrmalas Mākslas vingrošanas klubs”
Reģistrācijas Nr. 40008212391
Banka : AS „Swedbank”
Konts : LV97HABA0551036947220
ar norādi : dalības maksa , Vārds, Uzvārds, dz.g., sporta klase.
Atbildība
Par vingrotāju veselības stāvokli sacensībās ir atbildīgas komandējošās iestādes (sporta skolu,
klubu) ārsts vai dalībnieku vecāki, apstiprinot to pieteikumā ar parakstu. Ne tiesneši, ne organizatori
neatbild par sacensību dalībnieku vai trešo personu traumām, miesas bojājumiem, sakropļojumiem,
kuri gūti sacensību norises vietā, vai pieguļošā teritorijā. Treneri iesniedz reģistrācijas lapu
galvenajam tiesnesim, kurā dalībnieks ar savu parakstu apstiprina, ka ir iepazinies un apņemas
ievērot doto pasākuma nolikumu, tehniskās prasības un sacensību rīkotāja norādījumus, kā arī ir
atbildīgs par savu veselības stāvokli. Organizatori ir tiesīgi šī nolikuma pārkāpuma gadījumā
diskvalificēt dalībnieku. Sporta bāzes atbilstību drošības noteikumiem nodrošina Jūrmalas Sporta
servisa centrs. Par sacensību organizēšanu atbild Jūrmalas Sporta skola.

Drošības noteikumi
Dalībniekiem pasākuma laikā jāpārvietojas tikai sacensību norises teritorijā, ievērojot personīgo un
citu dalībnieku drošību. Visiem pasākuma dalībniekiem jāievēro organizatoru izvirzītās prasības
pasākuma gaitā. Katrs dalībnieks un viņa līdzbraucējs ir atbildīgi par apkārtējo vidi. Dalībniekiem
obligāti jālieto sporta veidam atbilstošu apģērbu.













Programma
Individuāli:
I sporta klase;
Jaunākā grupa- 2011. gadā dzimušās un jaunākas vingrotājas: vingrojums bez priekšmeta.
Vecākā grupa- 2010. gadā dzimušās un vecākas vingrotājas: vingrojums bez priekšmeta.
II 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.
III 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.
IV sporta klasē:
Jaunākā grupa jaunākā grupa - 2008.dz.g. un jaun. Vingrojums ar bumbu un vingrojums ar apli.
Vecākā grupa - 2007.dz.g. un vec. 2 vingrojumi pēc izvēles (aplis, bumba, vāles).
V sporta klasē:
Jaunākā grupa- 2007. gadā dzimušas un jaunākas vingrotājas. Vingrojums ar bumbu un vingrojums
ar lentu.
Vecākā grupa - 2006.dz.g. un vec. 2 vingrojumi pēc izvēles (aplis, bumba, vāles).
Juniori A: 2006-2003.dz.g. un vec. 2 vingrojumi pēc izvēles ( bumba, vāles, lenta).
Juniori B:. 2006-2003.dz.g. un vec. 2 vingrojumi pēc izvēles (aplis, bumba, vāles, lenta).
Seniori A: 2003.dz.g. un vec. 2 vingrojumi pēc izvēles (aplis, bumba, vales, lenta).
Seniori B: 2003.dz.g. un vec. 2 vingrojumi pēc izvēles (aplis, bumba, vāles, lenta).
Apbalvošana
1. – 3. vietu ieguvējas, visās sporta klasēs katrā vecuma grupā, tiek apbalvotas ar medaļām,
diplomiem un piemiņas balvām. 4. – 6. vietas ieguvējas tiek apbalvotas ar diplomiem un piemiņas
balvām. Visas dalībnieces saņem piemiņas balvas.
Pieteikumi
Iepriekšējie pieteikumi rakstiskā veidā vai pa e- pastu galvenai tiesnesei
Olgai Timofejevai - (olga.timofejeva@inbox.lv) un galvenajai sekretārei Ivetai Audrei audre@inbox.lv -jāiesniedz līdz 26.11. 2018., norādot tiesneša vārdu un uzvārdu, kurš vērtēs visas
sacensības.

Galvenā tiesnese Olga Timofejeva

