
 

                 

 

Liepājas pilsētas 2019. gada čempionāts 

mākslas vingrošanā  
 

Liepāja, 23-24.03.2019.  
 

 

Nolikums 
 

Sacensību  

organizators 

 

 

 

 

 

Liepājas Kompleksā sporta skola un mākslas vingrošanas klubs 

„Olimpika” 

Atbildīgā persona: Tatjana Nikitina 
e-pasts: rgliepaja@inbox.lv  

Adrese: Siļķu iela 26 A, Liepājā 

Mob.: +37120070005 

Sacensību  

vieta 

 

 

Sporta zāle „Celtnieks” 

Adrese: Siļķu iela 26 A, Liepājā 

Datums 

 
2019.g. 23.-24.03.  

Mērķis un  

uzdevumi 

 

 

• Popularizēt mākslas vingrošanu Liepājas pilsētā.  

• Noskaidrot labākās mākslas vingrotājas.  

• Veicināt vingrotāju sporta meistarības izaugsmi. 

Sacensību  

vadība 

 

 

• Sacensību galvenā tiesnese: Tatjana Nikitina  

• Galvenā sekretāre: Karina Šarkova 

Sacensību  

dalībnieki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sacensībās piedalās „Olimpika” Mākslas vingrošanas kluba, ka arī 

Latvijas bērnu un jaunatnes sporta skolu un sporta klubu vingrotājas.  

• Dalībnieku skaits no „Olimpika” Mākslas vingrošanas kluba bez 

ierobežojumiem.  

• Dalībnieču skaits A grupās nav ierobežots. B grupās katra komanda var 

piteikt divus izgājienus katrā vecuma grupā (divas atsevišķas vingrotājas 

vai divi pāri). 

• Ja būs vingrotājas, kuras vēlas nodot junioru vai senioru normatīvus, 

organizatori var dot iespēju tādām vingrotājām uzstāties ar diviem papildu 

veidiem citā plūsmā. 

Sacensību  

tiesneses 

 

 

• Katrai komandai jābūt vismaz vienai kvalificētai tiesnesei, kura var tiesāt 

sacensības no sākuma līdz beigām.  

• Tiesnešu vārdi un uzvārdi jāuzrāda pieteikuma formā.  

• 23. un 24. martā notiks tiesnešu ēdināšana. 
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Sacensību  

programma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iesācēji:  
2012.dz.g. un jaun.Vingrojums bez priekšmeta.  

2011.dz.g. un vec.Vingrojums bez priekšmeta.  

 1. sporta klase:  

jaunākā grupa - 2012.dz.g. un jaun.Vingrojums bez priekšmeta.  

vecākā grupa - 2011.dz.g. un vec.Vingrojums bez priekšmeta. 

 2. sporta klase:  

jaunākā grupa - 2011.dz.g. un jaun. Vingrojums bez priekšmeta un 

vingrojums ar priekšmetu pēc izvēles.  

vecākā grupa - 2010.dz.g. un vec.Vingrojums bez priekšmeta un 

vingrojums ar priekšmetu pēc izvēles.  

 3. sporta klase:  

jaunākā grupa - 2010.dz.g. un jaun.Vingrojums ar apli un vingrojums 

ar priekšmetu pēc izvēles.  

vecākā grupa - 2009.dz.g. un vec.Vingrojums bez priekšmeta un 

vingrojums ar priekšmetu pēc izvēles.  

 4. sporta klase:  

jaunākā grupa - 2009.dz.g. un jaun. Vingrojums ar vālēm un 

vingrojums ar bumbu vai lenti.  

vecākā grupa - 2008.dz.g. un vec. Vingrojums ar apli un vingrojums ar 

vālēm.  

 5. sporta klase:  

jaunākā grupa - 2008.dz.g. un jaun. Vingrojums ar bumbu un 

vingrojums ar vālēm.  

vecākā grupa - 2007.dz.g. un vec. Vingrojums ar bumbu un 

vingrojums ar auklu vai apli.  

 Pre junioru sp.kl.:  

2007. dz.g. Vingrojums ar auklu un vingrojums ar bumbu.  

 Junioru sp.kl.:  

C grupa - 2006. - 2004. dz.g. 2 vingrojumi pēc izvēles.  

B grupa - 2006. - 2004. dz.g. Vingrojums ar bumbu un vingrojums ar 

vālēm. 

A grupa - 2006. - 2004. dz.g. Vingrojums ar bumbu un vingrojums ar 

vālēm.  

 Senioru sp.kl.:  

B grupa - 2003.dz.g. un vec. - 2 vingrojumi pēc izvēles.  

A grupa - 2003.dz.g. un vec. - 2 vingrojumi pēc izvēles. 

Apbalvošana 

 

 

 

 

 

 

• 1. – 3. vietu ieguvējas daudzcīņā visās sporta klasēs tiek apbalvotas ar 

diplomiem, čempionāta 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. 

Apdrošināšana 

 

 

Sacensību organizators nenes atbildību par nelaimes gadījumiem sacensību 

laikā. 

Medicīniskais  

dienests  

 

Sacensību laikā visiem dalībniekiem pēc nepieciešamības būs pieejams 

sertificēts medicīnas darbinieks. 



Pieteikums 

 

 

 

 

 

• Pieteikumi dalībai jāiesniedz līdz 25.02.2019.g.  nosūtot uz e-pastu 

rgliepaja@inbox.lv  

• Pieteikumā norāda dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, sporta 

klasi.  

• Pieteikums jāiesniedz, aizpildot pieteikuma veidlapu (veidlapa 

pielikumā). Pietiekumi brīvā formā netiks pieņemti! 

Datu apstrāde Piesakoties mākslas vingrošanas sacensībām ,, Liepājas pilsētas 2019. 

gada čempionāts”, iesaistītās personas un dalībnieki izsaka savu 

piekrišanu Liepājas Kompleksai sporta skolai 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 Liepājas pilsētas 

pašvaldības informatīvajā izdevumā ,,Kurzemes vārds”, tīmekļa vietnē 

www.liepaja.lv un sociālajos tīklos (Facebook, Twitter u.c.), kā arī citu 

sadarbības partneru un atbalstītāju publicitātei. 

Dalības maksa 

 

 

 

EUR 25,00 ( divdesmit pieci eiro). Maksājums tiek veikts bezskaidras 

naudas norēķinu veidā uz biedrības MVK „Olimpika” kontu līdz 

15.03.2019. 

Bankas  

rekvizīti  

 

 

 

 
 

Biedrība Mākslas vingrošanas klubs „Olimpika”  

Reģ.Nr. 40008130447  

Bankas rekvizīti: SEB Banka A/S  

Konta numurs: LV71UNLA0050024402348  

ar norādi : dalības maksa Liepājas pilsētas čempionātā mākslas vingrošanā, 

dalībnieka Vārds, Uzvārds, dzimšanas gads, sporta klase 

Uzmanību! 

 

 

 

 

Treneriem un vingrotājām, kuras vēlas nokļūt līdz sacensību un 

iesildīšanās laukumiem, jābūt maiņas iekštelpas apavos.  

Vecāki un skatītāji sascensību laikā var atrasties uz tribīnēm vai 

ģērbtuvju zonā. 

Biedrības MVK 

„Olimpika” 

valdes 

priekšsēdētāja 

 

Tatjana ŅIKITINA                                        ___________________ 

      (vārds, uzvārds)                                                       (paraksts*) 

LKSS direktors 

(amats)  

Parakst tiesīgā 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.  

Datums 07.01.2019.g. 
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