
  

    

  

  

        BIEDRĪBA „VINGRO VISI”  

Biedrība  “Vingro visi” uzaicina piedalīties sacensībās mākslas vingrošanā   

  

 “Rīgas pērlītes 2020”  

  

Rīga, Latvija  
14.02.2020.-16.02.2020.  

Nolikums  
Sacensību 

organizators  
Biedrība  “Vingro visi”  

Reg. Nr. 40008087267 

Biedrības valdes loceklis - Gaļina Marjina  
e-mail: galinka21@inbox.lv  

Mob.: +37126557446  

Sacensību vieta  Sporta bāze  “TSI”  
Lomonosova iela 1  

Rīga, Latvija  

Datums  2020.g. 14.-16. februāris 2020.  

Mērķis un 

uzdevumi  
Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt mākslas vingrošanu 

Latvijas Republikā. Sacensību uzdevums ir izvērtēt jaunāko grupu 

audzēkņu programmas apguvi un veicināt vingrotāju mākslas 

vingrošanas meistarības izaugsmi.  

Sacensību vadība  Sacensību galvenā tiesnese – Olga Gusarčuka (nacionālā kategorija) 

Galvenās tiesneses palīgs - Inese Jastrebova (1.kategorija) 

Galvenā sekretāre – Nellija Žvīgule (nacionālā kategorija)  

Sacensību 

programma   

14.02.20. - Iesācēju sporta klases B un C grupas, I sporta klase A, B 

un C grupa  
15.02.20. - II, III, sporta klases A, B un C grupa, pre-juniores A un B 

grupa,  
Junioru sporta klase A, B un C grupa  
16.02.20. - IV, V sporta klase A, B un C grupa, Senioru sporta klase A 

un B grupa  
  

Sacensību programma var mainīties atkarībā no pieteikta dalībnieču 

skaita.  

  

Biedrības  “Vingro visi” un RVS/Arkādija treneru kolektīva 

audzēknes piedalās bez ierobežojumiem  

  

mailto:galinka21@inbox.lv


Iesācēji:  

 B grupa - 2014.dz.g. un jaun.: vingrojums bez priekšmeta  
 C grupa - 2013.dz.g. un vec.: vingrojums bez priekšmeta I sporta 

klase:  
 A grupa - 2013.dz.g. un jaun.: vingrojums bez priekšmeta  
 B grupa - 2013.dz.g. un jaun.: vingrojums bez priekšmeta  
 C grupa - 2012.dz.g. un vec.: vingrojums bez priekšmeta II 

sporta klase:  

 A grupa - 2012.dz.g. un jaun.: vingrojums bez priekšmeta un 

vingrojums ar priekšmetu pēc izvēles (aukla, aplis, bumba, vāles, 

lenta)  

 B grupa - 2012.dz.g. un jaun.: vingrojums bez priekšmeta un 

vingrojums ar priekšmetu pēc izvēles  (aukla, aplis, bumba, vāles, 

lenta)  

 C grupa - 2011.dz.g. un vec.: vingrojums bez priekšmeta un 

vingrojums ar priekšmetu pēc izvēles  (aukla, aplis, bumba, vāles, 

lenta) III sporta klase:  

 A grupa - 2011.dz.g. un jaun.: vingrojums bez priekšmeta un 

vingrojums ar  priekšmetu pēc izvēles (aukla, bumba, vāles)   

 B grupa - 2011.dz.g. un jaun.:  vingrojums bez priekšmeta un 

vingrojums ar  priekšmetu pēc izvēles (aukla, bumba, vāles)   

 C grupa - 2010.dz.g. un vec.: vingrojums bez priekšmeta un 

vingrojums ar priekšmetu pēc izvēles (aukla, aplis, bumba, vāles) IV 

sporta klase:  

 A grupa - 2010.dz.g. un jaun.:  vingrojums ar vālēm un 

vingrojums ar priekšmetu pēc izvēles (aukla, aplis)   

 B grupa - 2010.dz.g. un jaun.:  vingrojums ar vālēm un 

vingrojums ar priekšmetu pēc izvēles (aukla, aplis)  

 C grupa - 2009.dz.g. un vec.: 2 vingrojumi ar priekšmetiem pēc 

izvēles  

 (aukla, aplis, bumba, vāles, lenta) V sporta klase:  

 A grupa - 2009.dz.g. un jaun.: vingrojums ar lentu un 

vingrojums ar  priekšmetu pēc izvēles (bumba, vāles) FIG 2017  

 B grupa - 2009.dz.g. un jaun.: vingrojums ar vālēm un 

vingrojums ar priekšmetu pēc izvēles (aplis, bumba, lenta)  

 C grupa - 2008.dz.g. un vec.: 2 vingrojumi ar priekšmetiem pēc 

izvēles  

 (aukla, aplis, bumba, vāles, lenta) Pre-junioru sporta klase:  

 A grupa - 2008.dz.g. un jaun.: vingrojums ar apli un 

vingrojums ar priekšmetu pēc izvēles (bumba, vāles)  

 B grupa - 2008.dz.g. un jaun.: vingrojums ar apli un vingrojums 

ar priekšmetu pēc izvēles (bumba, vāles) Junioru sporta klase:  

 A grupa - 2007.-2005.dz.g.: 2 vingrojumi ar priekšmetiem pēc 

izvēles  

 B grupa - 2007.-2005.dz.g.: 2 vingrojumi ar priekšmetiem pēc 

izvēles  

 C grupa - 2007.-2005.dz.g.: 2 vingrojumi ar priekšmetiem pēc 

izvēles  Senioru sporta klase:  



 A grupa - 2004.dz.g.un vec.: 2  vingrojumi ar priekšmetiem pēc 

izvēles  

 B grupa - 2004.dz.g.un vec.: 2  vingrojumi ar priekšmetiem pēc 

izvēles 

Dalībnieki  Tiesnesis  Min 1x  

Treneris  Bez ierobežojuma  

A grupa  Bez ierobežojuma  

B grupa  Max 3x izgājieni uz 1x tiesnesi  

C grupa  Max 4x izgājieni uz 1x tiesnesi  

  
Iesācēju (B,C), I (A,B,C), II(A,B,C), III (B,C) sporta klasēs drīkst startēt 

pāros  
(1 izgājienā - var startēt 1 vingrotāja, vai 1 pāris)  
  

Tiesneši  Katrs klubs nodrošina vienu tiesnesi, gatavu tiesāt visu sacensību 

gārumā (nacionālā kategorija un augstāk)   

Tiesnešu vārdu un uzvārdu jāuzrāda pieteikuma formā.  

Bez tiesneša sacensībās piedālīties nedrīkst  

Apbalvošana  Daudzcīņā:  

1.-3.vietu ieguvējas katrā vecuma grupā tiek apbalvotas ar medaļām, 

diplomiem un piemiņas balvām.   

4.-6.vietas ieguvējas tiek apbalvotas ar diplomiem un piemiņas  

balvām.   

Atsevišķos veidos (1.veids, 2.veids):  

1.-3.vietu ieguvējas katrā vecuma grupā tiek apbalvotas ar medaļām, 

diplomiem un piemiņas balvām.  

Visas sacensību dalībnieces tiek apbalvotas ar piemiņas balvām.  

Pieteikums   Oficiālie pieteikumi Gads. 2020.gada 14.janvārim 

Pieteikumi (sportisti, treneri, tiesneši) - reģistrējoties sistēmā – ksis. 

Pēc norādīta datuma reģistrācija sistēmā tiks slēgta.  

  

Mūzika  Dalībnieku mūzikas ierakstus mp.3 formātā jālejuplādē sistēmā – 

ksis.  līdz 2020. g. 05. februārim.  Norādot vārdu, uzvārdu, sporta 

klasi un grupu, veidu.  

Lūgums uz sacensībām paņemts arī  CD diskus vai USB, neparedzētiem 

apstākļiem.   

Dalības maksa  Apmaksa tiek veikta Eiro valūtā. 

Dalības maksa: 40 Eiro no sportista   

Dalības maksa netiek atgriezta!  

Dalības maksa paredzēta balvu izdevumu segšanai.  

Apdrošināšana  Sacensību organizators nenes atbildību par nelaimes gadījumiem 

sacensību laikā.  

Medicīniskais 

dienests   
Sacensību laikā visiem dalībniekiem pēc nepieciešamības būs pieejams 

sertificēts medicīnas darbinieks.  



Bankas rekvizīti   Biedrība  “Vingro visi”  

Reģ.nr. 40008087267  
Konta nr. LV17HABA0551047109895  

  

Maksājuma mērķī jānorāda: vingrotājas vārds, uzvārds, dzimšanas 

gads, sporta klase, trenera uzvārds.  

  

Samaksāt līdz 2020.gada 1.februārim  

  

  

  

Biedrības   

“Vingrovisi”  

valdes loceklis  

  

  

_    Gaļina Marjina____                              ___________________  

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

 

  

  


