
 

                    

 

Ielūgums uz 
6.starptautisko mākslas vingrošanas turnīru 

“VĒJU PILSĒTAS KAUSS” 
2019.gada 31.05.-02.06., Liepājā  

 

Nolikums 
 

Sacensību  

organizators 

 

 

 

 

 

Liepājas Kompleksā sporta skola un mākslas vingrošanas klubs 

„Olimpika” 

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

Adrese: Brīvības iela 39, Liepāja 

Mob.: +37120070005 

Sacensību  

vieta 

 

 

LIEPĀJAS OLIMPISKAIS CENTRS 

Brīvības iela 39, Liepāja 

http://www.loc.lv 

 

 

 

Datums 

 
2019.g. 31.05.-02.06. 

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: Iveta Audre 

mailto:rgliepaja@inbox.lv
http://www.loc.lv/


Komandas  

sastāvs 
A grupas vingrotāju skaits neierobežots, B grupas vingrotāju skaits - ne vairāk 

par 10 vingrotājām no sporta orgnizācijas + 5 vingrotājas par katru papildu 

tiesnesi 

Sacensību  

tiesneses 

 

 

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

sacensības no sākuma līdz beigām.  

• Tiesnešu vārdi un uzvārdi jāuzrāda pieteikuma formā.  

• 31.05.-02.06. notiks tiesnešu ēdināšana. 

Kategorijas „B” GRUPA „A” GRUPA 

2013 ________ 
Bez priekšmeta 

2017.-2020. FIG noteikumi  junioriem 

2012 
Bez priekšmeta 

D: max 2.5 p. 
Bez priekšmeta 

2017.-2020. FIG noteikumi  junioriem 

2011 Bez priekšmeta 
D: max 2.5 p. 

Bez priekšmeta un priekšmets 

pēc izveles 
2017.-2020. FIG noteikumi  junioriem 

2010 
Bez priekšmeta un priekšmets pēc 

izvēles 
D: max 2.5 p./ 3.5 p. 

2 veidi pēc izvēles –  

b/p / aukla / aplis / bumba / vāles 
2017.-2020. FIG noteikumi  junioriem 

2009 
Bez priekšmeta un priekšmets pēc 

izvēles 
D: max 2.5 p./ 4.0 p. 

2 veidi pēc izvēles – 

aukla / aplis / bumba / vāles/ 

lente 
2017.-2020. FIG noteikumi  junioriem 

2008 
2 veidi pēc izvēles – 

aukla /aplis / bumba / vāles 
D: max 4.5 p. 

2 veidi pēc izvēles – 

aukla / aplis / bumba / vāles/ 

lente 
2017.-2020. FIG noteikumi  junioriem 

2007 
2 veidi pēc izvēles – 

aplis / bumba / vāles/ lente 
D: max 4.5 p. 

2 veidi pēc izvēles – 

aukla / aplis / bumba / vāles/ 

lente 
2017.-2020. FIG noteikumi  junioriem 

Juniori 
(2006-2004) 

2 veidi pēc izvēles – 

aukla / bumba / vāles / lente 
D: max 6.0 p. 

2 veidi pēc izvēles – 

aukla / bumba / vāles / lente 
2017.-2020. FIG noteikumi  junioriem 

Seniori 
(2003 un vecākās) 

________ 
2 veidi pēc izvēles– 

aplis / bumba / vāles / lente 
2017.-2020. FIG noteikumi  senioriem 

Apbalvošana 
„Vēju  pilsētas kausa” uzvarētājas tiek apbalvotas ar kausiem, diplomiem un 

piemiņas balvām. Savukārt, uzvarētājas katrā veidā tiek apbalvotas ar medaļām 

un diplomiem. Visas dalībnieces saņem piemiņas balvas. 

Provizoriskā 

programma 
 31.05.  akreditācija 

 1.sacensību diena (B grupas – jaunākie 

vecumi) 

 laukuma izmēģināšana 

 

 01.06.  2.sacensību diena (B grupas + A grupas – 

jaunākie vecumi) 

 

 02.06.  3.sacensību diena (A grupas) 
 



Naktsmītne Cenā ir iekļauts  istaba 

 brokastis 

 transports no viesnīcas uz Olimpisko centru 

un atpakaļ 

 Viesnīca 

LĪVA***   

 Ekonomiskās klases numurs - 25 € /cilv./nakts 

 Standarta klases numurs - 30 € /cilv./nakts 
 

 Viesnīca 

SPORTS***   

 Ekonomiskās klases numurs - 15 € /cilv./nakts 

 Standarta klases numurs - 20 € /cilv./nakts 
 

Finansējuma 

nosacījumi 

 

 

Visus tēriņus, kas ir saistīti ar komandas transportēšanu, izmitināšanu un 

ēdināšanu, sedz komandējošas organizācijas. Turnīra organizatori uzņemas 

finansiālās saistības par: 

 tiesnešu ēdināšanu 

 vietējo transportēšanu (pa Liepājas pilsētu sacensību laikā) 

Apdrošināšana 

 

Sacensību organizators nenes atbildību par nelaimes gadījumiem sacensību 

laikā. 

Medicīniskais  

dienests  

Sacensību laikā visiem dalībniekiem pēc nepieciešamības būs pieejams 

sertificēts medicīnas darbinieks. 

Pieteikums 

 

 

 

• Priekšpieteikumi dalībai jāiesniedz līdz 31.03.2019.g.  nosūtot uz e-pastu 

rgliepaja@inbox.lv vai tatunik@inbox.lv  

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

Pietiekumi brīvā formā netiks pieņemti! 

Datu apstrāde Piesakoties mākslas vingrošanas sacensībām ,,Vēju  pilsētas kauss”, 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. 

Info par 

galatermiņiem 
 

NB: Pietiekumi brīvā 

formā netiks pieņemti! 

Priekšpieteikums (veidlapa pielikumā) 31.03.2019 

Galīgais pieteikums (veidlapa pielikumā) 30.04.2019 

Naktsmītnes pieteikums (veidlapa pielikumā) 30.04.2019 

Biedrības MVK 

„Olimpika” valdes 

priekšsēdētāja 

 

 

Tatjana ŅIKITINA                                        ___________________ 
 

      (vārds, uzvārds)                                                       (paraksts) 

LKSS direktors 

 

 

Naums VOROBEIČIKS                               ___________________ 

      

 (vārds, uzvārds)                       Z.v.*                        (paraksts) 

Datums 25.02.2019.g. 
 

mailto:rgliepaja@inbox.lv
mailto:tatunik@inbox.lv

