Rīgas pilsētas čempionāts
mākslas vingrošanā
Rīga, Latvija
2019.g. 12.-13. oktobrī

Nolikums
Sacensību
organizators

Sacensību vieta

Datums
Mērķis un
uzdevumi

Sacensību vadība
Inventārs
Plānotais grafiks

Latvijas Vingrošanas Federācija
LVF ģenerālsekretāre – Natalija Prokofjeva
e-mail: gfl@latnet.lv
Prūšu iela 110,
Rīga, Latvija
LV-10157
Mob.: +371 27403566
Website: www.gfl.lv
Rīgas Teikas vidusskola sporta zāle,
Aizkraukles iela 14,
Rīgā, Latvija
LV-1006
2019.g. 12.-13. oktobrī
Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt mākslas vingrošanu Latvijas
Republikā. Sacensību uzdevums ir noskaidrot labākos vingrotājus
mākslas vingrošana un veicināt vingrotāju mākslas vingrošana
meistarības izaugsmi.
Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Vingrošanas federācijas
(FIG) RG 2017-2020 noteikumiem.
Sacensību galvenā tiesnese – Daiga Liepiņa (RG, FIG Brevet 3)
Galvenā sekretāre – Iveta Audre (RG, NAC.kat.)
Floor: RG Carped "Beijing" Ref. 1790280
12. oktobrī
Grupu vingrojumi:
(sestdiena)
• Juniores – 5.lentas;
• Seniores - 2.vingrojumi pēc FIG
programmas.
• Apbalvošana
Individuāli:
• Juniores - aukla, bumba;
• Seniores - aplis, bumba.
13. oktobrī
Individuāli:
(svētdiena)
• Juniores - vāles, lenta;
• Seniores - vāles, lenta.
• Apbalvošana
•

Dalības
programma

Tiesneši

Apbalvošana

Pieteikums
Datu apstrāde

Dalības maksa

Seniores FIG programma- 2004. gadā dzimušās vingrotājas un vecākas.
Juniores FIG programma- 2004.- 2007. gadā dzimušās vingrotājas.
(2004. gadā. dzimušās vingrotājas var piedalīties sacensībās pēc junioru
sporta klases programmas, bet nevar pretendēt uz vietu 2020.gada LR
Nacionālās izlases komandas sastāvā).
Ja minētajās programmās būs pieteikti mazāk kā 2 dalībnieki
(individuāli) vai 2 komandas (grupu vingrojumos), sacensības šajā
programmā nenotiks.
Tiesneši jāieraksta šādi:
• Katrs klubs nodrošina vienu tiesnesi ar vismaz nacionālo
kategoriju.
• Tiesnešu vārdu un uzvārdu jāuzrāda pietiekuma formā.
• Ja klubs neuzrāda savu tiesnesi, tad automātiski piekrīt esošai
tiesnešu kolēģijai un māksa soda nauda EUR 50.
Rīgas čempionāta mākslas vingrošanā:
Individuāli Juniores daudzcīņa:
1.-3.vietu ieguvējas apbalvo ar vienota Rīgas dizaina medaļām,
diplomiem un balvām;
4.-6.vietu ieguvējas apbalvo ar diplomiem un balvām;
Individuāli Seniores daudzcīņa:
1.-3.vietu ieguvējas apbalvo ar vienota Rīgas dizaina medaļām,
diplomiem un balvām;
4.-6.vietu ieguvējas apbalvo ar diplomiem un balvām;
Grupu vingrojumi:
Juniori:
1.-3.vietu ieguvējas apbalvo ar vienota Rīgas dizaina medaļām un
diplomiem.
Seniori:
1.-3.vietu ieguvējas apbalvo ar vienota Rīgas dizaina medaļām un
diplomiem.
Nominātiskā reģistrācija
23.09.2019
audre@inbox.lv
Piesakoties Rīgas čempionāta mākslas vingrošanā sacensībām, iesaistītās
personas un dalībnieki 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.
Apmaksa tiek veikta Eiro valūtā.
Dalības maksa:
25 EUR no vingrotajas individuālajā programmā;
10 EUR no vingrotajas grupu vingrojumu programmā.
Dalības maksa netiek piemērota Rīgas pašvaldības dibināto izglītības
iestāžu īstenoto sporta programmu audzēkņiem!
Dalības maksa netiek atgriezta!

Apdrošināšana
Medicīniskais
dienests
Banka rekvizīti

Dalības maksa paredzēta balvu izdevumu segšanai.
Sacensību organizators nenes atbildību par nelaimes gadījumiem
sacensību laikā.
Sacensību laikā visiem dalībniekiem pēc nepieciešamības būs pieejams
sertificēts medicīnas darbinieks.
Biedrība ‘’ LATVIJAS VINGROŠANAS FEDERĀCIJA’’
Reģ.Nr. 40008022241
Prūšu iela 110, Rīga, LV-1057
AS Swedbank
SWIFT: HABALV22
Konts: LV52HABA0551047128180
Samaksāt līdz 27.09.2019
Maksājuma mērķis: RG (obligati!) - dalībnieka vārds, uzvārds,
vecuma grupu. ( Piem.: RG-D.Balodis)

LVF
ģeneralsekretare

N.Prokofjeva
02.08.2019

