
 

LATVIJAS REPUBLIKAS KAUSS   

LATVIJAS REPUBLIKAS JUNIORU KAUSS 

LATVIJAS REPUBLIKAS PRE-JUNIORU KAUSS   

MĀKSLAS VINGROŠANĀ  2019   

Jelgava, Latvija 

2019.gada 4.-5. maijs  
 

Nolikums 

 

Sacensību 

organizators 

Latvijas Vingrošanas federācija 

Skolas ielā 9-23, Rīga, LV-1010 

e-mail: gfl@latnet.lv  

website: www.gfl.lv  

Sacensību vieta Zemgales Olimpiskais centrs  

Adrese: Kronvalda ielā 24 

Jelgava, Latvija 

LV-3004 

Datums 2019. g. 04.-05. maijā   

Mērķis un 

uzdevumi 

Sacensíbas tiek ríkotas ar mērķi popularizēt mākslas vingrošanu 

Latvijas Republikā.  

Sacensību uzdevums ir noskaidrot valsts labākās mākslas vingrotājas.  

Sacensību  vadība Sacensību galvenā tiesnese –Irina Smelova ( Starptautiskā kategorija)  

Galvenā tiesneša vietniece -Viktorija Kuprijanova ( Nacionālā 

kategorija) 

Galvenā sekretāre – Iveta Audre ( Nacionālā kategorija). 

Sacensību 

dalībnieces un 

programma  

Sacensībās piedalās Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie Latvijas 

Republikas iedzīvotāji. 

04.05.2019. Seniores -  Sacensības Nr. 1-  četri  veidi;  

Juniores un Pre-juniores: sacensības Nr. 1- divi veidi;  

05.05.2019. Seniores – Sacensības Nr. 2- piedalās 12 labākās  seniores 

pēc sacensību Nr. 1 rezultātiem;  

Juniores un Pre-juniores: sacensības Nr. 1- divi veidi.  

Tiesneši Katrs klubs/ sporta skola vai organizācija nodrošina vienu tiesnesi ar 

vismaz nacionālo kategoriju.  

Tiesnešu vārdu un uzvārdu jāuzrāda pieteikuma formā. 

Ja klubs nenodrošina savu tiesnesi, tad automātiski piekrīt esošai 

tiesnešu kolēģijai un maksa soda naudu EUR 50.  

Apbalvošana LR Kauss  

1.-3. vietas ieguvējās daudzcīņā apbalvo ar kausiem, diplomiem un 

piemiņas balvām,  

4.-6. vietas ieguvējas apbalvo ar diplomiem un piemiņas balvām.  

LR junioru kauss 

1.-3. vietas ieguvējās daudzcīņā apbalvo ar kausiem, diplomiem un 

piemiņas balvām,  

4.-6. vietas ieguvējas apbalvo ar diplomiem un piemiņas balvām.  

LR pre-junioru kauss 

1.-3. vietas ieguvējās daudzcīņā apbalvo ar kausiem, diplomiem un 

piemiņas balvām,  

4.-6. vietas ieguvējas apbalvo ar diplomiem un piemiņas balvām. 

mailto:gfl@latnet.lv
http://www.gfl.lv/


Pieteikums  Oficiālie pieteikumi 2019 .gads 20.aprīlīs 

Pieteikumā norāda dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, sporta 

klasi. 

Iepriekšpieteikumi jāiesniedz elektroniski līdz 2019. gada 5.aprīlim 

sūtot uz e- pasta adresi: audre@inbox.lv un reģistrējoties 

www.rgform.eu sistēmā.  Mūzikas failus mp3 formātā  sūtīt  

www.rgform.eu  līdz 2019. gada 27. aprīlim.  

Datu apstrāde Piesakoties ‘’Latvijas Republikas kauss, Latvijas Republikas Junioru 

Kauss, Latvijas Republikas Pre-Junioru kauss’’ mākslas vingrošanā 

sacensībam, iesaistītās personas un dalībnieces izsaka savu piekrišanu 

Biedrības ‘’Latvijas Vingrošanas federācijai’’ attiecīgo personas datu 

apstrādei, tai skaitā, bet ne tikai, publicējot pasākuma pieteikumos 

norādīto informāciju, veicot pasākumu un tā dalībnieku foto un video 

ierakstu un publicēšanu (tai skaitā, bet ne tikai, tiešraidi, foto un video 

materiālu uzglabāšanu publiskas pieejamības arhīvā un minēto 

materiālu atkal izmantošanu), kā arī citu sadarbības partneru un 

atbalstītāju publicitātei. Informējam, ka pasākuma laikā tiks fotografēts 

un/vai filmēts. Uzņemtās fotogrāfijas var tikt izmantotas pasākuma 

atspoguļošanai Biedrības ‘’Latvijas Vingrošanas federācijas’’ tīmekļa 

vietnē www.gfl.lv  un sociālajos tīklos (Facebook, Twitter u.c.), kā arī 

citu sadarbības partneru un atbalstītāju publicitātei. 

Dalības maksa Apmaksa tiek veikta Eiro valūtā. 

Dalības maksa: 15.00. EUR par katru vingrotāju.  
 

Apdrošināšana Sacensību organizators nenes atbildību par nelaimes gadījumiem 

sacensību laikā. 

 

Medicīniskais 

dienests  

Sacensību laikā visiem dalībniekiem pēc nepieciešamības būs pieejams 

sertificēts medicīnas darbinieks. 

 

Bankas rekvizīti  BIEDRĪBA “LATVIJAS VINGROŠANAS FEDERĀCIJA” 

Reģ.Nr. 40008022241 

Skolas iela 9-23, Rīga, LV-1010 

PNB Banka 

LV57LATB0002210082971 

SWIFT: LATBLV22 

  

Samaksāt līdz 25.04.2019 

Maksājuma mērķis: RG (obligati!) dalībnieka vārds, uzvārds, 

vecuma grupa. 

 

 

 

 

LVF 

ģenerālsekretāre  

 

 

 

 

 

N.Prokofjeva 

25.02.2019 
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