
 

 

 

 

 

 

 

Daugavpils pilsētas atklātais čempionāts mākslas vingrošanā 

pieaugušajiem un junioriem 2020 

Daugavpils, 03.04.2020.  

 

Nolikums 
 

Sacensību 

organizators 

Daugavpils Ledus Sporta Skola un Biedrība “GymPlanet” 

e-mail: daugavasloki.dl@inbox.lv  

Adrese: Stadiona iela 1, Daugavpils 

Mob.: +371 27543874 

Website: https://www.facebook.com/VOCDaugavpils/ 

Sacensību vieta Daugavpils Olimpiskais Centrs, Stadiona iela 1, Daugavpils, Latvija 

 

 

Datums 2020.g. 03.aprīlī  

Mērķis un • Popularizēt mākslas vingrošanu Daugavpilī un Latvijā 

• Veicināt sporta meistarības izaugsmi 

SASKAŅOTS:  

Daugavpils Ledus Sporta skolas 

Direktora p.i. __________ Kristīne Junkule 

2020.gada ____.februārī 
 

SASKAŅOTS:  

Daugavpils Pilsētas Domes 

Priekšsēdētājs ___________Andrejs Elkniņš 

2020.gada ____.februārī 
 

mailto:daugavasloki.dl@inbox.lv
https://www.facebook.com/VOCDaugavpils/


uzdevumi • Noskaidrot labākās mākslas vingrotājas un izvirzīt 

Daugavpils pilsētas čempioni katrā vecuma grupā 

• Veicināt un propagandēt veselīgu dzīvesveidu 

Sacensību vadība Sacensību galvenā tiesnese – Anastasija Samsonova 

Sacensību galvenās tiesenes vietniece – Gaļina Marjina 

Galvenā sekretāre – Nellija Žvīgule 

 

Apbalvošana Tiek apbalvotas 1.-3. vietu ieguvējas katrā vecuma grupā daudzcīņā ar 

diplomiem, medaļām un piemiņas balvām, 4.-6.vietu ieguvējas tiek 

apbalvotas ar diplomiem un piemiņas balvām. 

Pieteikums   

 

ONLINE REĢISTRĀCIJA: www.rgform.eu  

Dalībnieku pieteikšana - 01.03.2020. 

Mūzika ONLINE REĢISTRĀCIJA: www.rgform.eu līdz 01.03.2020. 

Dalības maksa Dalības maksa: 25 Eiro no katras vingrotājas.  

Samaksāt līdz 8.martam 

Nepiedalīšanās gadījumā dalības maksa netiek atgriezta un dalībniece 

saņem sev paredzēto dāvanu. 

Daugavpils Ledus Sporta Skolas audzēknes sacensībās piedalās bez 

dalības maskas! 

Datu apstrāde Piesakoties sacensībām, iesaistītās personas un dalībnieki izsaka savu 

piekrišanu Biedrības “GymPlanet” attiecīgo personas datu apstrādei, tai 

Sacensību 

programma  

 Kamandas sastāvs: 

o Maksimālais pieteikto dalībnieču skaits no viena 

tiesneša 5 vingrotājas 

*Uz  Daugavpils LSS un Rēzeknes sporta centra “ATMA” audzēknes 

sacensbās piedalās bez ierobežojuma. 

 
 

B grupa C grupa 

Juniori 

2007.-2005.dz.g. 

2007.-2005.dz.g. 

FIG programma 

4 veidi  

(aukla, bumba, 

vāles, lenta) 

2007.-2005.dz.g. 

FIG programma 

4 veidi  

(aukla, bumba, 

vāles, lenta) 

Seniori 

2004.dz.g. un vec. 

2004.dz.g. un vec. 

FIG programma 

4 veidi  

(aplis, bumba, 

vāles, lenta) 

- 

 

Tiesneši • Katrs klubs vai sporta skola nodrošina vienu tiesnesi uz 

pieteiktām 5 vingrotājām. 

• Tiesnešu vārdu un uzvārdu jāuzrāda pieteikuma formā. 

• Ja klubs vai sporta skola neuzrāda savu tiesnesi, tad sacensībās 

piedalīties netiks atļauts. 

http://www.rgform.eu/
http://www.rgform.eu/


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 

“GymPlanet”, Daugavpils VOC un Daugavpils Ledus Sporta skolas 

sociālajos tīklos (Facebook, Instargram, mājaslapā u.c.), kā arī citu 

sadarbības partneru un atbalstītāju publicitātei. 

Apdrošināšana Organizatori neatbild par sacensību dalībnieku vai trešo personu 

traumām, miesas bojājumiem, kas gūti sacensības norises laikā/vietā, vai 

piegulošā teritorijā. 

Medicīniskais 

dienests  

Sacensību laikā visiem dalībniekiem pēc nepieciešamības būs pieejams 

sertificēts medicīnas darbinieks. 

Bankas rekvizīti  BANKAS REKVIZĪTI 

Biedrība “GymPlanet” 

Reģ.nr. 40008294909 

Swedbank Konta nr. LV02HABA0552039901479 
 

Maksājuma mērķis: Sacensību nosaukums (Daugavpils pils. čemp.), 

dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads 

Samaksāt līdz 8.martam!!! 

Sacensību galvenā 

tiesnese 

(amats)  

 

Anastasija Samsonova                                                      ____________ 

      (vārds, uzvārds)                                                                (paraksts)      

 

Apstiprināts LVF sēdē 2018.gada 31.oktobrī  

LVF ģenerālsekretāre N.Prokofjeva 

 


