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KOMANDU KAUSS 2019  

Sacensības mākslas vingrošanā 

Ķekava, 9.jūnijs  
 

Nolikums 
 

Sacensību 

organizators 

Ķekavas vingrošanas klubs “Feja” 

Atbildīgā persona: Estere Repke 

e-mail: rg.kekava.latvia@gmail.com 

Adrese: Mālu iela 23, Odukalns, LV-2123, Latvija 

Mob.: 29823987 

Sacensību vieta Ķekavas vidusskolas sporta komplekss 

Adrese: Nākotnes iela 1a, Ķekava, LV-2123 

 

 

 
 



Datums 2019.g. 9.jūnijs 

 

Mērķis un 

uzdevumi 

1. Mākslas vingrošanas popularizēšana Latvijā un Ķekavas 

novadā 

2. Labāko vingrotāju noteikšana visās kategorijās  

Sacensību vadība Sacensību galvenā tiesniese – Estere Repke 

Galvenās tiesneses asistente – Aina Ancīte 

Galvenā sekretāre – Nellija Žvīgule 

Sacensību 

programma  

GRUPU VINGROJUMI 

I sporta klase:     A gr.(2010. un jaun.) - vingrojums bez priekšmeta; 

            B gr vingrojums bez priekšmeta; LMVKP 2017 

 

II sporta klase:    A gr.(2009. un jaun.) - vingrojums ar 5 apļiem ; 

                              B gr vingrojums pēc izvēles; LMVKP 2017 

 

III sporta klase:   A gr.(2008. un jaun.) – vingrojums ar 5 auklām 

                              B gr vingrojums ar 5 apļiem; LMVKP 2017  

 

IV sporta klase:   A gr.(2007. un jaun.) – vingrojums ar 5 bumbām 

                              B gr vingrojums ar 5 bumbām; LMVKP 2017 

 

V sporta klase:    A gr.(2006. un jaun.) – vingrojums ar 5 lentām 

                              B gr vingrojums ar 5 auklām/ 5 bumbām/ ar 10   

vālēm/ ar 5 lentām; LMVKP 2017 

 

Junioru sp.kl.      A gr.(2005-2003.) – vingrojums ar 5 lentām. FIG 

2017-2020 

                              B gr.(2005-2003.) – vingrojums ar  5 lentām. FIG 

2017-2020 

 

Senioru sp.kl.      A gr.(2003 un vec.) – vingrojums ar 5 bumbām un 

vingrojums ar 3 apļiem un 4 vālēm. FIG 2017-2020 

 

JUNIORI 

B grupa 

(2006 – 2004) 

2 veidi pēc izvēles (aukla, bumba, vāles, lenta) 

D max 6.0 

(FIG 2017-2020) 

C grupa 

(2006 – 2004) 

2 veidi pēc izvēles (aukla, bumba, vāles, lenta) 

D max  

(FIG 2017-2020) 

 

SENIORI 

B grupa 

(2003 un vecākas) 

2 veidi pēc izvēles (aplis, bumba, vāles, lenta) 

D max 6.0 

(FIG 2017-2020) 



Tiesneši   

 Katram treneru kolektīvam jānodrošina vismaz viens tiesnesis, 

kurš varēs tiesāt sacensības, no sākuma līdz galam. 

Apbalvošana 1. Grupu vingrojumu pprogrammā, 1.-3. ieta ieguvējas tiek 

apbalvotas ar medaļām, diplomiem un piemiņas balvām. 

2. Pārējās dalībnieces tiek apbalvotas ar piemiņas balvām. 

3. Individuālajā programmā katras grupas 1.-6.vietu ieguvējas tiek 

apbalvotas ar diplomiem, medaļām un piemiņas balvām. 

4. Pārējās dalībnieces tiek apbalvotas ar diplomiem un piemiņas 

balvām. 

Pieteikums  Galīgs pieteikums 2019.gada 23.maijs 

 

Pieteikumus sūtīt uz rg.kekava.latvia@gmail.com un 

nellija.zvigule@inbox.lv  

Pieteikumā norāda dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, sporta 

klasi, sacensību veidus (individuālajā programmā) 

Sporta klasi, sporta skolu/klubu, trenera vārdu, uzvārdu (grupu 

vingrojumā) 

Mūzika Mūzikas jāiesūta elektroniski rg.kekava.latvia@gmail.com 

Dalības maksa Dalības maksaindividuālajā programmā 30EUR no sportistes.  

Dalības maksa grupu vingrojumu programmā 8EUR no sportistes. 

Apdrošināšana Sacensību organizators nenes atbildību par nelaimes gadījumiem 

sacensību laikā. 

Medicīniskais 

dienests  

Sacensību laikā visiem dalībniekiem pēc nepieciešamības būs pieejams 

sertificēts medicīnas darbinieks. 

Banka rekviziti  BANKAS REKVIZĪTI 
Ķekavas vingrošanas klubs “Feja” biedrība 

Reģ.nr. 40008155563 

Swedbank 

Konta nr. LV22HABA0551032011464 

 

Lūgums, veicot maksājumu par grupu vingrojuma komandu, to 

darīt KOLEKTĪVI. 

 

Maksājums jāveic līdz 2019.gada 27.maijam 

Paraksttiesīgā 

persona  

 

AINA ANCĪTE – ĶVK “FEJA” valdes priekšsēdētāja                            

 

mailto:rg.kekava.latvia@gmail.com
mailto:nellija.zvigule@inbox.lv

