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Starptautiskas Sporta vingrošanas sacensības
Liepājas pilsētas 2019.gada

atklātais čempionāts sporta vingrošanā
Liepāja (Latvija), 27. — 31.05.2019.

Nolikums

Sacensību LPPI “Liepājas Kompleksā sporta skola" sadarbībā ar
organizators LPPI “Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde”

Atbildīgā persona Larisa Roslova
e-mail: kaurkovich©inbox.|v ; karina.sarkova©liegaalv
Adrese: Brīvības iela 39, Liepāja, LV - 3401
Mob.: +371 26758807 ; 371 63423342

Sacensību vieta Sportā zāles nosaukums Liepājas KSS vingrošanas zāle
Adrese: Rīgas iela 8, Liepāja

Datums 2019.g. 27.—31. maijā

27.maijs — iebraukšanas diena;
28.maijs — rīku iemēģināšana;
29.maijs — sacensības daudzcīņā;
30.maijs — fināli atsevišķos veidos;
31 .maijs — delegāciju izbraukšana

Mērķis un 1. Popularizēt sporta vingrošanu;
uzdevumi 2. Noskaidrot labākās vingrotājas katrā sporta klasē

Sacensību vadība Sacensību galvenā tiesnese — Larisa Roslova (nacionālā kat.)
Galvenā sekretāre - Karina Šarkova

Sacensību Sacensības notiek pēc FIG programmas — FIG Code of points
programma 2017 — 2020

SM 2003.dz.g. un vecākas
SMK 2004. - 2006.dz.g.
Pre-juniori 2007. - 2008.dz.g.
5.sporta klase 2009 .dz.g. (Min. 6 grūtības elementi)
4.sporta klase 2010 .dz.g. (Min. 5 grūtības elementi)

Atbalsta lēciens (5.un 4.sp.kl.) galda augstums 1 m 25 cm
Tiesneši . Katrs klubs! sporta skola nodrošina vienu tiesnesi .

. Tiesnešu vārdu un uzvārdu jāuzrāda pieteikumā.



Apbalvošana Pirmo trīs vietu ieguvēji daudzcīņā tiek apbalvoti ar diplomiem,
medaļām un piemiņas dāvanām, 4. — 6.vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar
diplomiem un piemiņas suvenīriem. Finālu uzvarētāji (1. - 3. vieta) tiek
apbalvoti ar medaļām un diplomiem.
Visi sacensību dalībnieki saņem piemiņas suvenīrus.
Uzvarētāju treneri tiek apbalvoti ar medalām.

Pieteikums | Oficiālie pieteikumi ] 2019.gada 20.aprīlis |

Pieteikumā norāda dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu,
sporta klasi.

Delegācijas 5 vingrotājas; 2 treneri; 1 tiesnesis (obligāti); un 1 pārstāvis
sastāvs

Apdrošināšana Sacensību organizators nenes atbildību par nelaimes gadījumiem
sacensību laikā.

Medicīniskais
dienests

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

lzmitināšanās Nodrošina komandējošā organizācija.
Datu apstrāde Personas datu pārzinis ir Liepājas pilsētas dome. Personas datu

apstrādātājs un uzglabātājs ir LPPI “Liepājas Kompleksā sporta
skola“, Brīvības iela 39, Liepāja, LV3401.
Piesakoties sacensībām, dalībnieks vai tā likumiskais pārstāvis piekrīt
savu vai sava bērna personas datu apstrādei sacensību
organizēšanasvajadzībām - iesaistīto personu uzskaitei, akreditācijai,
veikto aktivitāšu un sasniegto rezultātu uzskaitei un analīzei, materiālo
vērtību izlietojuma uzskaitei, kā arī sacensību popularizēšanai un
atspoguļošanai masu plašsaziņas līdzekļos.
Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, līdz
tajos noteiktā termiņa notecējumam.
Piesakoties sacensībām, dalībnieks vai tā likumiskais pārstāvis piekrīt,
ka sacensību laikā tiks filmēts un/vai fotografēts.
Piesakoties sacensībām, dalībnieks vai tā likumiskais pārstāvis piekrīt
sacensību laikā uzņemto foto un video materiālu izmantošanai un
publicēšanai sacensību organizatoru vajadzībām, (tai skaitā, bet ne
tikai, tiešraide, foto un video materiālu uzglabāšana publiskas
pieejamības arhīvā un minēto materiālu atkal izmantošana), kā arī citu
sadarbības partneru un atbalstītāju publicitātei.
Dalībniekam vai tā likumiskajam pārstāvim ir tiesības pieprasīt no
pārziņa piekļuvi saviem personas datiem, labot vai dzēst nepareizus
vai neaktuālus datus, iebilst pret savu personas datu apstrādi
(personas datu apstrāde nepieciešama personas dalības
nodrošināšanai sacensībās, tādēļ personas datu apstrādes
pārtraukšana izraisīs arī šādas dalības pārtraukšanu), pārnest
savus personas datus, kā arī, gadījumā, ja tās uzskata, ka tiek veikta
nelikumīga viņu personas datu apstrāde — vērsties Datu valsts
inspekcijā ar sūdzību.

Bankas rekvizīti

DIREKTORS
(amats)

Paraksttiesīgā persona

Naums VOROBEIČIKS
(vārds, uzvārds) - Z.v.* (paraksts*)

*Dokumenta rekvizītus ”paraksts”; un ”zīmoga vieta (Z.v.)” neaizpilda,
ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem
aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


