
 

“Grand Jete Cup” mākslas vingrošanā 
Ādaži, Latvija 

28.-29.03.2020.g.  
 

Nolikums 
 

 

Sacensību 

organizators 

Biedrība “Grand Jete” 

Reģ. Nr. 40008255579 

Atbildīgā persona: Karina Šuškeviča 

e-mail: grandjete.lv@gmail.com  

Adrese: “Austriņi”, Ādaži, Ādaži nov., LV-2164 

Mob.: +371 29 588 709 
 

 

Sacensību vieta 

 

Ādažu vidusskolas 

sākumskola 

 

Adrese: Attekas 

iela 16, Ādaži, 

Ādažu novads 

 
 

 

 

Datums 
 

2020.g. 28.-29.martā 
 

 

Mērķis un 

uzdevumi 

 

Veicināt vingrotāju sporta meistarības izaugsmi mākslas vingrošanā. 

Izvērtēt jaunāko grupu audzēkņu programmas apguvi. 

Popularizēt mākslas vingrošanu Ādažu novadā. 
 

 

Sacensību vadība 
 

Sacensību galvenā tiesnese – Jolanta Posse (Starptautiskā kategorija, 

BREVET 4) . 

Galvenā sekretāre – Iveta Audre (nacionālā kategorija). 
 

 

Sacensību 

noteikumi 

 

Sacensības notiek pēc individuālās programmas un grupu vingrojumos. 

Individuālās sacensībās var piedalīties reitinga B un C grupas 

sportistes. Sacensības grupu vingrojumos B gr. 

Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Vingrošanas federācijas 

noteikumiem un Latvijas Vingrošanas federācijas MVTK apstiprināto 

sacensību programmu 2020. gadam. 
 

 

Sacensību 

programma  

 

GRUPU VINGROJUMU SACENSĪBAS  

1., 2., 3., 4., 5. sp.kl. B grupā. 

UN INDIVIDUĀLĀS SACENSĪBAS  

1., 2., 3., 4., 5. sp.kl., pre-junioru un junioru B un C grupā. 
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Uz vienu grupu vingrojumu var pieteikt individuāli:  

- max 6 izgājienus.  

Papildus uz vienu tiesnesi var pieteikt individuāli: 

- max 4 dalībnieces junioru B un C gr. 

 

Sestdiena, 28.03.2020. 

Grupu vingrojumu sacensības: 

I sporta klase: vingrojums bez priekšmeta. 

II sporta klase: vingrojums ar priekšmetu pēc izvēles. 

III sporta klase: vingrojums ar priekšmetu pēc izvēles. 
 

Individuālās sacensības: 

I sporta klase B grupa: vingrojums bez priekšmeta. 

I sporta klase C grupa: vingrojums bez priekšmeta. 

II sporta klase B grupa: vingrojums bez priekšmeta un vingrojums ar 

priekšmetu pēc izvēles. 

II sporta klase C grupa: vingrojums bez priekšmeta un vingrojums ar 

priekšmetu pēc izvēles (aplis, bumba, vāles). 

III sporta klase B grupa: vingrojums ar apli, vingrojums ar vālēm. 

III sporta klase C grupa: 2 vingrojumi ar priekšmetiem pēc izvēles. 

 

Svētdiena, 29.03.2020. 

Grupu vingrojumu sacensības: 

IV sporta klase: vingrojums ar 5 bumbām vai ar 5 auklām. 

V sporta klase: vingrojums ar 5 auklām, bumbām, vālēm vai 

lentām. 

 

Individuālās sacensības: 

IV sporta klase B grupa: vingrojums ar vālēm, vingrojums ar bumbu. 

IV sporta klase C grupa: 2 vingrojumi ar priekšmetiem pēc izvēles. 

V sporta klase B grupa: vingrojums ar apli, vingrojums ar bumbu. 

V sporta klase C grupa: 2 vingrojumi ar priekšmetiem pēc izvēles. 

Pre-junioru sp.kl. B grupa: vingrojums ar apli, vingrojums ar bumbu. 

Juniores B grupa: vingrojums ar vālēm, vingrojums pēc izveles (aukla,  

lenta, bumba) 

Juniores C grupa: 2 vingrojumi ar priekšmetiem pēc izvēles. 

 

Biedrības „Grand Jete” sportistes var piedalīites sacensībās bez 

ierobežojuma. 

 
 

Tiesneši 
 

• Katrai treneru brigādei jānodrošina viens kvalificēts tiesnesis, 

(treneri, kuru dalībnieces startē 1. un 2. sp. kl. individuāli 

(pāros), lūgums nodrošināt 28.03.2020.g. divus tiesnešus 

(vismaz I kat.)).  

• Ja klubs neuzrāda savu tiesnesi, tad automātiski piekrīt esošai 

tiesnešu kolēģijai un jāmāksa soda naudu EUR 50.  
 

 

 

 

Apbalvošana 

 
 

Individuālā programma: 

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.  

Grupu vingrojumi: 

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

diplomiem un piemiņas balvām. 

Visas sacensību dalībnieces tiek apbalvotas ar piemiņas balvām. 
 

 

Pieteikums  
 

Iepriekšējie pieteikumi līdz 28.02.2020.g. 

Pieteikumi dalībai sūtīt uz e-pastu I. Audrei audre@inbox.lv un 

grandjete.lv@gmail.com.  

Pieteikumā norāda dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, sporta 

klasi, programmu. Tiesneša vārdu un uzvārdu un kategoriju. 

Galīgie pieteikumi (sportisti, treneri, tiesneši) jāiesniedz līdz 

06.03.2020. g. 

Pieteikums jāiesniedz, aizpildot pieteikuma veidlapu (veidlapa 

pielikumā). 

Visos jautājumos par dalībniecēm un tiesniešiem griezties pie J.Posse 

26318786. 
 

 

Mūzika 
 

Dalībnieku mūzikas ierakstus mp.3 formātā jānosūta uz e- pastu 

grandjete.lv@gmail.com  līdz 10.03.2020. g. Norādot vārdu, uzvārdu, 

sporta klasi, programmu, veidu. 
 

 

Datu apstrāde 
 

Piesakoties sacensībām, iesaistītās personas un dalībnieki izsaka savu 

piekrišanu biedrības “Grand Jete” 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 biedrības “Grand Jete” sociālajos tīklos (Facebook, 

Instargram u.c.), kā arī citu sadarbības partneru un atbalstītāju 

publicitātei. 
 

 

Dalības maksa 
 

Apmaksa tiek veikta Eiro valūtā. 

Maksājums tiek veikts bezskaidras naudas norēķinu veidā uz 

biedrības “Grand Jete” kontu līdz 10.03.2020.g. 
 

Dalības maksa:  

25 EUR par katru dalībnieku individuālā programmā no 2. sporta 

klases līdz junioriem. 

15 EUR par katru dalībnieku individuālā programmā 1. sporta klasē. 

15 EUR par katru “Grand Jete” dalībnieku individuālā programmā. 

10 EUR par katru dalībnieku grupu vingrojumā. 
 

Dalības maksa netiek atgriezta! 

Dalības maksa paredzēta telpu īrei un balvu izdevumu segšanai. 
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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  
 

BANKAS REKVIZĪTI 

Biedrība “Grand Jete” 

reģ. Nr.: 40008255579 

Bank: AS Swedbank 

konta numurs: LV16HABA0551042565269 
 

Maksājuma mērķī jānorāda: sacensības nosaukums, vingrotājas vārds, 

uzvārds, dzimšanas gads, sporta klase, trenera uzvārds, programma. 
 

Samaksāt līdz 10.03.2020.g. 

Pēc norādīta termiņa maksājumi netiks pieņemti un pieteikumi 

dalībai anulēti.  
Rēķinu izrakstīšana ir iespējama līdz 10.03.2020.g. (griezties pie 

K.Šuškevičas 29588709 grandjete.lv@gmail.com ). 
 

Uzmanību! 

 

Sacensību zālē drīkst atrasties tikai treneri, tiesneši un vingrotājas. 

Ieeja atļauta tikai maiņas apavos.  
Vecāki un skatītāji sascensību laikā var atrasties skatītāju vietās 

tribīnēs.  
 

Biedrības 

“Grand Jete” 

valdes locekle 

Parakst tiesīgā persona 

 

 

     Karina Šuškeviča                             ___________________ 

                                          Z.v.*                        (paraksts*) 

 
*Dokumenta rekvizītus ‘’paraksts’’ un ‘’zīmoga vieta (Z.v.)’’ neaizpilda, ja 

elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

elektronisko dokumentu noformēšanu.  
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