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Latvijas Mākslas Vingrošanas Klubs-EAST  

 
 

 

Labots 14.09.2020 

Datums 

 

Sacensību 

organizators 

Latvijas Mākslas Vingrošanas Klubs - EAST   

valdes loceklis - Natālija Sidorova e-mail: 

sidorovanatalija@inbox.lv 
Mob.: +37126762310 

Sacensību vieta Rīgas Teikas vidusskola sporta zāle, 

Aizkraukles iela 14, 
Rīga, Latvija 
LV-1006 

Datums 2020. gada 11. oktobrī 

Mērķis un 

uzdevumi 

Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt mākslas vingrošanu 

Latvijas Republikā. Sacensību uzdevums ir izvērtēt jaunāko grupu 

audzēkņu programmas apguvi un veicināt mākslas vingrotāju 
meistarības izaugsmi. 

Sacensību vadība Sacensību galvenā tiesnese – Natālija Sidorova (RG, FIG Brevet 2) 

Galvenā sekretāre – Nellija Žvīgule (RG NAC. kat.) 

Sacensību 

programma 

  11.oktobrī (svētdiena) - Iesācēji, I., II., IIIsp.kl.,IV.sp.kl. A,B,C, V. 

sp.kl. B grupa 

 

Iespējamas izmaiņas sacensību programmā, kuras ir atkarīgas no 

pieteikta dalībnieču skaita. 

 

IESĀCĒJI : 

• 2012. dz.g. un vec.: vingrojums bez priekšmeta.  

Latvijas Mākslas Vingrošanas Kluba-EAST sacensības mākslas 

vingrošanā 

„RUDENS 2020” 

Rīga, Latvija 

2019. gada 02.-03. novembrī 

Nolikums 

mailto:nataljakuchinska@inbox.lv


 I SPORTA KLASE : 

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

ar priekšmetu pēc izvēles, FIG 2017 

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

ar priekšmetu pēc izvēles, FIG 2017 

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

vingrojums ar priekšmetu pēc izvēles, FIG 2017 

 

II SPORTA KLASE : 

• A grupa - 2011. dz.g. un jaun. : vingrojums ar apli un vingrojums 

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

• B  grupa  -  2011. dz.g. un jaun. : vingrojums ar apli un 

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

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

vingrojums ar priekšmetu pēc izvēles (aplis,bumba, 

vāles,lenta),  FIG 2017 

III SPORTA KLASE: 

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

vingrojums ar vālēm, FIG 2017 

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

vingrojums ar vālēm, FIG 2017 

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

izvēles (aplis,bumba,vāles,lenta), FIG 2017 

 

IV SPORTA KLASE: 

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

vingrojums ar priekšmetu pēc izvēles ( aplis,bumba,vālēs ), FIG 

2017 

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

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

FIG 2017 

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

izvēles (aplis,bumba,vāles,lente), FIG 2017  

V SPORTA KLASE: 

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

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

FIG 2017 

 

 

Tiesneši Katrs klubs nodrošina vienu tiesnesi ar vismaz 1. kategoriju.  

• A grupas vingrotājas bez jerobežojuma; 

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

• Tiesneses min. 1 – max. 2; 

• Tiesneša vārds un uzvārds jāreģistrē KSIS sistēmā; 

 

Apbalvošana 1.- 6.vietu ieguvējas katrā vecuma grupā tiek apbalvotas ar medaļām, 

diplomiem un piemiņas balvām. 
Visas sacensību dalībnieces tiek apbalvotas ar piemiņas balvām. 

Pieteikums 

Iepriekšējie pieteikumi 2020. gada 10. augustā 

Oficiālie pieteikumi 2020. gada 10. septembrī 

    http://rgform.eu/event.php?id_prop=2202  

http://rgform.eu/event.php?id_prop=2202


 

 

Dalībnieku mūzikas ierakstus mp3. formātā jālejuplādē sistēmā – 

http://rgform.eu/event.php?id_prop=2202  līdz 2020. g. 01. oktobrīm. 

Norādot vārdu, uzvārdu, sporta klasi un grupu, veidu.  

 

Dalības maksa Apmaksa tiek veikta Eiro valūtā. 

Dalības maksa: 30 Eiro.  

 . 
 Nepiedalīšanās gadījumā 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 “Latvijas Mākslas Vingrošanas Klubs-EAST“ 

Reģ.Nr. 40008106178, 
Konta nr. LV17HABA0551037153330 

 

Maksājuma mērķī jānorāda:  Dalības maksa par sacensībam 

Rudens 2020, vingrotājas vārds, uzvārds, dzimšanas gads, sporta 

klase un trenera uzvārds. 

 

Maksājumu jāveic līdz 2020. gada 20. septembrim. 

 

 

 LMVK-EAST  

valdes loceklis 

 
 

 Natālija Sidorova    

(vārds, uzvārds)  (paraksts) 

http://rgform.eu/event.php?id_prop=2202

