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Stars 2020  
Starptautiskās sacensības mākslas vingrošanā 
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Nolikums 
 

SACENSĪBU 

ORGANIZATORS 

Ķekavas novada sporta skola 

Reģ.nr. 4371902825 

Atbildīgā persona: Estere Repke 

e-mail: rg.kekava.latvia@gmail.com  

Adrese: Nākotnes iela 1a, Ķekava, LV-2123, Latvija 

Mob.: +371 29823987 

Website: www.sportaskola.kekava.lv  

NORISES VIETA Ķekavas vidusskolas sporta komplekss 

Adrese: Nākotnes iela 1a, Ķekava, LV-2123 
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DATUMS 2020.g. 11.-13.septembris 

MĒRĶIS UN 

UZDEVUMI 

1. Mākslas vingrošanas popularizēšana Latvijā 

2. Labāko vingrotāju noteikšana visās vecuma grupās  

VADĪBA Sacensību galvenā tiesniese – Estere Repke 

Galvenā sekretāre – Nellija Žvīgule 

SACENSĪBU 

PROGRAMMA 

Sporta klase A līmenis B līmenis C līmenis 
Iesācēji    B/P 

I sporta klase B/P + 1 veids B/P + 1 veids B/P + 1 veids 

II sporta klase B/P + aplis B/P + aplis B/P + 1 veids 

IIIsporta klase Bumba + vāles B/P + vāles 2 veidi 

IVsporta klase Lenta + vāles/aplis Bumba + aplis/lenta 2 veidi 

V sporta klase  3 veidi  

Juniori Bumba, vāles, lenta 3 veidi 2 veidi 

Seniori Bumba, vāles, lenta 3 veidi 2 veidi 
 

DALĪBNIEKI Katrs treneru kolektīvs sacensībām var pieteikt 16 vingrotājas.  

Junioru un senioru grupās dalībnieču skaits neierobežots. 

Organizators patur tiesības slēgt reģistrāciju, ja pieteikto 

dalībnieču skaits pārsniedz sacensībām atvēlēto stundu skaitu.  

 

Šīs sacensības tiks organizētas saskaņā ar protokolu par 

pretepidemioloģisko drošību, sekojot ierobežojumiem, ko 

izraisījusi Covid-19 pandēmija. 
 

TIESNEŠI Komandai jānodrošina vimaz viens tiesnesis, kurš var tiesāt sacensības 

visas 3 dienas. Ja komanda nepiesaka tiesnesi, tā maksā soda naudu 

100,- eur apmērā. 

APBALVOŠANA 1. Katras grupas 1.-6.vietu ieguvējas tiek apbalvotas ar 

diplomiem, medaļām un piemiņas balvām. 

2. 1.-3.vietu ieguvējas atsevišķos veidos tiek apbalvotas ar 

medaļām.  
3. Visas dalībnieces tiek apbalvotas ar diplomiem un piemiņas 

balvām. 

4. Sacensību laikā tiek izvēlētas dažādas nominācijas, kuru 

ieguvējas tiek apbalvotas ar piemiņas balvu. 

PIETEIKŠANĀS Iepriekšējs pieteikums 2020.gada 1.augusts 

Galīgs pieteikums 2020.gada 13.augusts 

 

ONLINE REĢISTRĀCIJA www.rgform.eu 

MŪZIKA  

ONLINE REĢISTRĀCIJA www.rgofrm.eu 
 

http://www.rgofrm.eu/


DATU APSTRĀDE Piesakoties mākslas vingrošanas sacensībām “STARS 2020”, 

iesaistītās personas un dalībnieki izsaka savu piekrišanu ĶEKAVAS 

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 Dalības maksa 35EUR no sportistes. Nepiedalīšanās gadījumā dalības 

maksa netiek atgriezta un dalībniece saņem sev paredzēto piemiņas 

balvu. 

APDROŠINĀŠANA Sacensību organizators nenes atbildību par nelaimes gadījumiem 

sacensību laikā. 

MED-PERSONĀLS Sacensību laikā visiem dalībniekiem pēc nepieciešamības būs 

pieejams sertificēts medicīnas darbinieks. 

BANKAS  

REKVIZĪTI 

BANKAS REKVIZĪTI 

Ķekavas novada sporta skola 

Reģ.nr. 4371902825 

VID reģ.nr. LV90009413889 

SEB Dienvidu filiāle 

Konta nr. LV10UNLA0050016551975 

 

Lūgums, veikt VIENU kolektīvu maksājumu no katras komandas, 

norādot: Dalības maksa “Stars 2020”, dalībnieču skaits, skola/klubs un 

treneres uzvārds. 

 

Maksājumus (arī par neesošu tiesnesi) jāveic līdz 2020.gada 

20.augustam 

INFORMĀCIJA Sacensību zālē drīkst atrasties tikai treneri, tiesneši un vingrotājas. 

Ieeja atļauta tikai maiņas apavos. Vingrotājām, kuras beigušas savus 

startus, atrasties iesildīšanās zālē aizliegts. 
 

Šīs sacensības tiks organizētas saskaņā ar protokolu par 

pretepidemioloģisko drošību, sekojot ierobežojumiem, ko 

izraisījusi Covid-19 pandēmija. 

PARAKSTTIESĪG

Ā PERSONA 

 

Ints Vancāns (Ķekavas novada sporta skolas direktors)       
 _________________________ 
                     

 


