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LVF ģenerālsekretāre N.Prokofjeva 

 

26. Starptautiskās sacensības  
mākslas vingrošanā  

“Mazā un lielā Grācija 2020” 

19.-20.09.2020. 

 

Nolikums 
 

Sacensību 

organizators 

Biedrība „O. T. Jūrmalas Mākslas vingrošanas klubs” 

sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi 

Reg.Nr. 40008212391;  

Atbildīga persona: Olga Timofejeva  

Adrese: Slokas iela 29-30, Jūrmala, LV-2015 

tālrn.: +371 29701964 

E-pasts : o.t.jmvk@gmail.com 

 

Sacensību vieta 

 

Jūrmalas sporta nama zālē “Taurenītis” 

Kļavu ielā 29/31, Dubulti 

Jūrmala, LV-2015 

Datums 2020.g. 19.-20. septembrī 

 

Mērķis un 

uzdevumi 

 

1. Mākslas vingrošanas popularizēšana Jūrmalā; 

2. Labāko vingrotāju noteikšana visās vecuma grupās; 

3. Veicināt vingrotāju sporta meistarības izaugsmi  

 
 

Sacensību vadība Sacensību galvenā tiesnese – Olga Timofejeva 

Galvenā sacensību vietniece – Inga Timofejeva 

Galvenā sekretāre – Nellija Žvīgule 

mailto:o.t.jmvk@gmail.com


Sacensību 

programma 

 

Sporta 

klase 

Dzimšanas gads Veids 

Seniores 

A līmenis 

* 2005. un vecākas  

 

Aplis, Bumba  

FIG programma 

 

B līmenis 

* 2005. un vecākas  
Aplis, Bumba 

FIG programma 

Juniores 

A līmenis 

*2005.g.-2008.g. 

 

Vāles, Lenta 

FIG programma 

 

B līmenis 

*2005. g.-2008.g. 
Vāles, Lenta 

FIG programma 

“Jūras 

pērlītes” 

5.sporta klase B līmenis 

2008.g. un jaun. 
Bumba, Vāles 

FIG programma 

4. sporta klase A līmenis 

*2009. dz. gads un 

jaun. 

Vāles,  Lenta  

FIG programma 

4. sporta klase B līmenis 

*2009.dz. gads un 

jaun. 

 

 

Vāles,Lenta 

FIG programma 

3. sporta klase A līmenis 

*2010.dz. gads un 

jaunākas 

Bumba, Vāles 

FIG programma 

3. sporta klase B līmenis 

*2010. dz. gads un 

un jaunākas 

Bumba, Vāles 

FIG programma 

 



Tiesneši Katra organizācija nodrošina vienu tiesnesi ar vismaz nacionālo 

kategoriju:  

• A,B grupas vingrotājas: max. 15 uz vienu tiesnesi; 

• Treneres: bez ierobežojuma;  
• Tiesneses min. 1 – max. 2 

• Tiesneša vārds un uzvārds jāreģistrē KSIS sistēmā. 

• Ja organizācija nevar nodrošināt tiesnesi, tad automātiski 

piekrīt esošai tiesnešu kolēģijai vai soda nauda EUR 50.  

Apbalvošana 1. Katras grupas 1.-6.vietu ieguvējas tiek apbalvotas ar diplomiem, 

medaļām un piemiņas balvām.  

2. Junioru klases vingrotājas 1.-3.vietu ieguvējas atsevišķos veidos 

(katrā dzimšanas gadā) tiek apbalvotas ar medaļām.  

3.Senioru klases vingrotājas 1.-3.vietu ieguvējas atsevišķos 

veidos(2002.g. un vecākas, 2003.g., 2004.g.,2005.g.) 

3. 1.-3.vietu ieguvējas atsevišķos veidos (3.-5. Sporta klasē) tiek 

apbalvotas ar medaļām. 

4. Visas dalībnieces tiek apbalvotas ar piemiņas balvām.  

 

Pieteikums Iepriekšējie pieteikumi 2020.g.25. jūlijā  

Oficiālie pieteikumi 2020.g.25. augustā  

 

• Iepriekš pieteikumi dalībai (sportisti, tiesneši) līdz 25.07. 

reg ̧istrējoties http://rgform.eu/event.php?id_prop=2201  

• Dalībnieku mu ̄zikas failus mp3 forma ̄ta lejupielādēt 

http://rgform.eu/event.php?id_prop=2201  li ̄dz 2020. gada 

10. septembrim. Norādot vārdu, uzvārdu, sporta klasi un 

grupu, veidu. 

Šīs sacensības tiks organizētas saskaņā ar protokolu par 

pretepidemioloģisko drošību, sekojot ierobežojumiem, ko 

izraisījusi Covid-19 pandēmija. 

Datu apstrāde Piesakoties mākslas vingrošanas sacensībām,,26. Starptautiskās 

sacensības mākslas vingrošanā “Mazā un lielā Grācija 2020”, 

iesaistītās personas un dalībnieki izsaka savu piekrišanu O.T. 

Jūrmalas Mākslas vingrošanas kluba 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 pilsētas pašvaldības 

informatīvajā izdevumā, un sociālajos tīklos (Facebook, Twitter 

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

Dalības maksa Apmaksa tiek veikta Eiro valūtā līdz 2020.g.28. augustam 

Dalības maksa: 30 eiro no sportista .  

Apdrošināšana Sacensību organizators nenes atbildību par nelaimes gadījumiem 

sacensību laikā. 

Medicīniskais 

dienests 

Sacensību laikā visiem dalībniekiem pēc nepieciešamības būs 

pieejams sertificēts medicīnas darbinieks. 

Izmitināšanās Izmitināšanu sacensību organizētājs nenodrošina. 

http://rgform.eu/event.php?id_prop=2201
http://rgform.eu/event.php?id_prop=2201


Bankas rekvizīti BANKAS REKVIZĪTI 

 

Biedrība O.T. Jūrmalas Mākslas vingrošanas klubs 

Adrese: Slokas 29-30,LV-2015  

Reg.No. 40008212391;  

AS „SWEDBANK” 

IBAN LV41HABA0551048424977 
Lūgums, veikt VIENU kolektīvu maksājumu no katras 

komandas, norādot: Dalības maksa “MLG 2020”, dalībnieču 

skaits, skola/klubs un treneres uvārds.  

2020.g.28. augustam 

Kopsavilkums Iepriekšējie pieteikumi 2020.g.25. jūlijs 

Oficiālie pieteikumi 2020.g.25. augusts  

Mūzika 2020.g.10. septembrim 

Dalības maksa 2020.g. 28. augusts 

Organizācija, kura nevar 

nodrošināt tiesnesi  

2020.g. 28. augusts  

50 eiro 

ar pārskaitījumu 

 
 

 

 

 

Valdes 

priekšsēdētāja  

 (amats)  

Parakst tiesīgā persona 

 

 

Olga Timofejeva                                               

___________________ (vārds, uzvārds)                                         

(paraksts*) 

 

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

neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.  

 

 


