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EBM 2019.gada 23.—24.novembris
- Popularizēt mākslas vingrošanu Liepājas pilsētā.
- Noskaidrot labākās mākslas vingrotājas.
- Veicināt vinu rotā'u sorta meistarības izau-smi.

- Sacensību galvenā tiesnese: Tatjana Nikitina

- Galvenā sekretāre: Karina Šarkova

- Sacensībās piedalās „Olimpika” Mākslas vingrošanas kluba, ka arī Latvijas bērnu

un jaunatnes sporta skolu un sporta klubu vingrotājas.
- Dalībnieču skaits no „Olimpika"Mākslas vingrošanas kluba bez ierobežojumiem.

- Dalībnieču skaits A grupās nav ierobežots, taču pieteikumi dalībai sacensībās tiek

pieņemti līdz tam brīdim, kad tiks sasniegts maksimāli iespējamais dalībnieču

skaits.
- Katrai komandai jābūt vismaz vienai kvalificētai tiesnesei, kura var tiesāt

sacensības no sākuma līdz beigām.
' Tiesnešu vārdi un uzvārdi jāuzrāda pieteikuma formā.
- Ja klubs neuzrāda savu tiesnesi neattaisnotā iemesla dēļ, tad šis klubs

sacensībās piedalīties nevar.
- 23. un 24. novembrī notiks ti

lesācē'i:
ūū2012.dz.g. un jaun.Vingrojumsbez priekšmeta.
ū D2011.dz.g. un vec.Vingrojums bez priekšmeta.
1. sporta klase:
ūūjaunākā grupa - 2012.dz.g. un jaun.Vingrojums bez priekšmeta.

ū ūvecākā grupa - 2011.dz.g. un vec.Vingrojumsbez priekšmeta.

2. sporta klase:
ūūjaunākā grupa - 2011.dz.g. un jaun. Vingrojums bez priekšmeta un vingrojums

ar priekšmetu pēc izvēles.
ūūvecākē grupa - 2010.dz.g. un vec.Vingrojums bez priekšmeta un vingrojums ar

priekšmetu pēc izvēles.
3. sporta klase:
ūŪjaunākā grupa — 2010.dz.g, un jaun. Vingrojums bez priekšmeta un vingrojums

ar priekšmetu pēc izvēles.
Ūūvecākā grupa — 2009.dz.g. un vec.Vingrojums bez priekšmeta un vingrojums ar

priekšmetu ēc izvēles.
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4. sporta klase:
7

D ūjaunākā grupa - 2009.dz.g. un jaun. Vingrojums ar apli un vingrojums ar vālēm.

ŪDvecākā grupa - 2008.dz.g. un vec. Vingrojumsar apli un vingrojums ar vālēm.
5. sporta klase:
ūūjaunākā grupa — 2008.dz.g. un jaun. Vingrojums ar vālēm un vingrojums ar
priekšmetu pēc izvēles (aukla vai aplis).
Ūūvecākā grupa - 2007.dz.g. un vec. Vingrojums ar vālēm un vingrojums ar

priekšmetu pēc izvēles (aukla vai aplis).
Junioru sp.kl.:
DDB grupa — 2007. — 2004. dz.g. Divi vingrojumi ar priekšmetiem pēc izvēles.
ŪŪA grupa — 2007. — 2004. dz.g. Divi vingrojumi ar priekšmetiem pēc izvēles.

Apbalvošana - 1. — 3. vietu ieguvējas daudzcīņā visās sporta klasēs tiek apbalvotas ar diplomiem,

kausiem vai medaļām un piemiņas balvām. 4. - 6. vietu ieguvējas tiek apbalvotas ar
diplomiem un piemiņas balvām.
- Visas dalībnieces saņem piemiņas balvas.
- Vienādas punktu summas gadījumā uzvar dalībniece, kurai augstāks izpildījuma
vērtējums kādā no sacensību veidiem.

Pieteikums - Pieteikumi dalībai jāiesniedz līdz 22.10.2010, nosūtot uz e-pastu

rgliepa'aQinboxlv
' Pieteikumā norāda dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, sporta klasi.

- Pieteikums jāiesniedz, aizpildot pieteikuma veidlapu (veidlapa pielikumā).

Pietiekumi brīvā formā netiks pieņemti!

Apdrošināšana Sacensību organizators nenes atbildību par nelaimes gadījumiem sacensību laikā.

Medicīniskais Sacensību laikā visiem dalībniekiem pēc nepieciešamības būs pieejams sertificēts

dienests medicīnas darbinieks.
Datu apstrāde

Dalības maksa

Personas datu pārzinis ir Liepājas pilsētas dome. Personas datu apstrādātājs un uzglabātājs
ir LPPl “LiepājasKompleksā sporta skola”, Brīvības iela 39, Liepāja, LV3401.
Piesakoties sacensībām, dalībnieks vai tā likumiskais pārstāvis piekrīt savu vai sava bērna

personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām — 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 Iikumiskajam pārstāvim ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem

personasdatiem, 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

nelikumīgavinu personas datu apstrāde — vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību.

EUR 25,00 ( divdesmit pieci eiro). Maksājums tiek veikts bezskaidras naudas
norēķinu veidā uz biedrības MVK „Olimpika” kontu līdz 11.11.2019.
Dalības maksa netiek atgriezta!

Bankas Biedrība Mākslas vingrošanas klubs „OIimpika”

rekvizīti Reģ.Nr. 40008130447
Bankas rekvizīti: SEB Banka AIS
Konta numurs: LV71UNLA0050024402348
ar norādi : dalības maksa Libavas Kauss, dalībnieka Vārds, Uzvārds, dzimšanas

gads, sporta klase
Uzmanību! Treneriem un vingrotājām, kuras vēlas nokļūt līdz sacensību un iesildīšanās

laukumiem, jābūt mainas iekštelpu apavos.
Vecāki un skatītāji sacensību laikā var atrasties TIKAI tribīnēs vai ģērbtuvju zonā.

Biedrības MVK (&
„Olimpika” Tatjana ŅlKlTlNA \.

valdes (vārds, uzvārds) ( araksts*)

priekšsēdētāja
j_Datums 2019.gada 10.oktobrī J


