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Jelgavas atklātais čempionāts  

mākslas vingrošanā grupu vingrojumos 

08.03.2019 Jelgavā   

 

 

 

 

 

 

 

Mērķis: Noskaidrot labākās mākslas vingrotājas. 

Popularizēt mākslas vingrošanu Jelgavā un Latvijas Republikā. 
 

Vieta un laiks:                 2019. gada 08.Martā, Jelgavā, Kronvalda ielā 24, Zemgales Olimpiskā centrā.  
 

 

Organizators: Mākslas vingrošanas klubs “ ” sadarbībā ar JPPI "Sporta servisa centrs" 
un  “Jelgavas Bērnu un Jaunatnes Sporta Skolu”. 
 

 

Sacensību 
vadība:       

Mākslas vingrošanas klubs “ ”, galvenā tiesnese Irina Smelova (tālr.: 
+37129140880, irtuk@inbox.lv), sekretāre Anžela Mizūne un Kristīna Voroņicka 
  

Inventārs: SPIETH RG Floor "Beijing" Ref. 1790280 
 

 
Dalībnieki:                          

 

B grupas vingrotājas Bez ierobežojuma 

A grupas vingrotājas Bez ierobežojuma 

Treneres Bez ierobežojuma 

Tiesneses Min. 1 – Max. 2 
 

 
Tiesāšana: 

 
Katrai komandai obligāti jānodrošina vismaz viena tiesneša klātbūtni visu sacensību garumā 
(1 diena). 
 

Pieteikumi:       Priekšpieteikumus jāiesniedz līdz 14.01.2019 sūtot pa e-pastu: irtuk@inbox.lv.  
Galīgus pieteikumus jāiesniedz līdz 25.02.2019 sūtot pa e-pastu: irtuk@inbox.lv vai pieteikties 
pašiem www.rgform.eu sistēmā. 
 
 
 

APSTIPRINU: 
 
 
Sporta kluba “BALTIC FLOWER” 

Valdes locekle Irina Smelova 

2018.gada ____. ________________ 

SASKAŅOTS: 
 
 
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes  

“SPORTA SERVISA CENTRS” 

Direktors Juris Kaminskis 

2018.gada ____. _______________ 

SASKAŅOTS: 
 

Jelgavas Bērnu un Jaunatnes Sporta Skolas 

Direktors Jānis Leitis 

2018.gada ____. _______________ 
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Kategorijas: 1. sporta klase 
-jaunāka grupa 2011. dz.g. un jaunākas:  
vingrojums bez priekšmeta; FIG 2017-2020 

-vecākā grupa 2010. dz.g. un vecākas:  
vingrojums bez priekšmeta; FIG 2017-2020 

2. sporta klase 
-jaunāka grupa 2010. dz.g. un jaunākas:  
vingrojums ar pieciem apļiem; FIG 2017-2020 

-vecākā grupa 2009. dz.g. un vecākas:  
vingrojums ar priekšmetu pēc izvēles; FIG 2017-2020 

3. sporta klase: 

-jaunākā grupa 2009. dz.g. un jaunākas:  
vingrojums ar piecām auklām; FIG 2017-2020 

-vecākā grupa 2008. dz.g. un vecākas:  
vingrojums ar pieciem apļiem; FIG 2017-2020 

4. sporta klase: 

-jaunākā grupa 2008. dz.g. un jaunākas:  
vingrojums ar piecām bumbām; FIG 2017-2020 

-vecākā grupa 2007. dz.g. un vecākas: 
vingrojums ar piecām auklām vai ar piecām bumbām; FIG 2017-2020 

5. sporta klase: 

-jaunākā grupa 2007. dz.g. un jaunākas:  
vingrojums ar piecām lentām; FIG 2017-2020 

-vecākā grupa 2006. dz.g. un vecākas:  
vingrojums ar piecām auklām vai ar piecām bumbām vai ar desmit vālēm vai ar piecām 
lentām; FIG 2017-2020 

Juniori A  2006-2004 dz.g. 

vingrojums ar piecām lentām; FIG 2017-2020 

Juniori B  

vingrojums ar piecām lentām; FIG 2017-2020 

Apbalvošana: 1.-3.vietas ieguvējas komanda tiek apbalvota ar diplomiem un medaļām. 
4-6. vietas ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar diplomiem. 

 
Apdrošināšana: Sacensību organizators nenes atbildību par nelaimes gadījumiem sacensību laikā.  

 

Medicīniskais 
dienests: 

Sacensību laikā visiem dalībniekiem pēc nepieciešamības būs pieejams sertificēts medicīnas 
darbinieks. 
 

Mūzika: Mūziku MP3 formātā sūtīt uz e-pastu musicbf@inbox.lv līdz 25.02.2019. Lūgums uz 
sacensībām paņemts arī  CD diskus neparedzētiem apstākļiem. 
 

Informācija: 2019.gada 08.martā, vakarā, sacensību tiesneši un treneri tiek laipni aicināti nobaudīt furšetu. 
Precīzāks laiks un vieta tiks paziņota vēlāk sacensību programmā.  
 

 

!!! Iesniedzot pieteikumu sacensībām, dalībnieki piekrīt, ka sacensību ietvaros tiks izmantoti viņu personas 

dati. Ka arī, tie var tikt filmēti vai fotografēti bez maksas - sacensību publicitātes un  mākslas vingrošanas 

veicināšanas nolūkos.!!! 
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Jelgavas Atklātais Čempionāts  

mākslas vingrošanā grupu vingrojumos 
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PIETEIKUMS 

Priekšpieteikumu iesniegt līdz 14.01.2019 / Galīgu pieteikumu iesniegt līdz 25.02.2019  

sūtot pa e-pastu irtuk@inbox.lv vai pieteikties pašiem www.rgform.eu sistēmā 

Organizācija:  

Tālrunis:  

E-pasts  

Tiesnese/-ses  Kategorija  

  

Trenere/-res     
                 

Komandas nosaukums Kategorija 

 

 

vingrotājas vārds / uzvārds / dz. gads. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

Komandas nosaukums Kategorija 

 

 

vingrotājas vārds / uzvārds / dz. gads. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

mailto:irtuk@inbox.lv
http://www.rgform.eu/


 

Komandas nosaukums Kategorija 

 

 

vingrotājas vārds / uzvārds / dz. gads. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

Komandas nosaukums Kategorija 

 

 

vingrotājas vārds / uzvārds / dz. gads. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

Komandas nosaukums Kategorija 

 

 

vingrotājas vārds / uzvārds / dz. gads. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

!!! Iesniedzot pieteikumu sacensībām, dalībnieki piekrīt, ka sacensību ietvaros tiks izmantoti viņu 

personas dati. Ka arī, tie var tikt filmēti vai fotografēti bez maksas - sacensību publicitātes un  mākslas 

vingrošanas veicināšanas nolūkos.!!! 

 

Datums:_______________  


