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Liepājas Kompleksās sporta skolas meistarsacīkstes
sporta vingrošanā 2021
NOLIKUMS
Sacensību organizators

LPPI “Liepājas Kompleksā sporta skola”

Sacensību vieta

LKSS sporta vingrošanas bāze, Rīgas iela 8, Liepāja

Datums un laiks
Mērķis un uzdevumi

2021.gada 24.septembrī
Popularizēt sporta vingrošanu
Noskaidrot labākās sporta vingrotājas katrā sporta klasē
Sacensību galvenā tiesnese – Irina Daņilova
Galvenā sekretāre – Karina Šarkova
Sacensības notiek pēc FIG programmas – FIG Code of
points 2017. – 2020.
SM
2005.dz.g. un vecākas
SMK
2006. - 2007.dz.g.
Pre-juniori
2008. - 2009.dz.g.
Sacensības notiek pēc Latvijas Vingrošanas federācijas
programmas
5.sporta klase
4.sporta klase
3.sporta klase
2.sporta klase
1.sporta klase
Sacensību tiesneši ir LKSS sporta vingrošanas nodaļas treneri
Pirmo trīs vietu ieguvēji daudzcīņā tiek apbalvoti ar diplomiem,
medaļām un piemiņas suvenīriem, 4. – 6.vietu ieguvēji tiek
apbalvoti ar diplomiem un piemiņas suvenīriem.
Oficiālie pieteikumi iesniedzami līdz 2021.gada 20.septembrim

Sacensību vadība
Noteikumi
Kategorijas,
vecuma grupas

Tiesneši
Apbalvošana

Pieteikumi
Delegācijas sastāvs

Sacensībās piedalās tikai Liepājas Kompleksās sporta skolas
audzēkņi

Īpašie noteikumi

Sacensības notiek atbilstoši 09.06.2020. Ministru kabineta
noteikumiem Nr.360. “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kā arī vispārējām
SPKC vadlīnijām sanitāri epidemioloģisko prasību ievērošanā.
Dalība sacensībās atļauta ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu par negatīvu
Covid-19 testa rezultātu, kā arī interešu izglītības un
profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamie, kuriem
pēdējās nedēļas laikā veiktais Covid-19 tests ir negatīvs

Medicīniskais dienests
Datu apstrāde

Sacensību laikā visiem dalībniekiem pēc nepieciešamības būs
pieejams sertificēts medicīnas darbinieks.

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvalcūbas iestāde
“Liepājas Kompleksā sporta skola” (Liepājas pilsētas pašvaldība), adrese:
Brīvības iela 39, tālrunis: 634 23226, elektroniskā pasta adrese:
liepaja.kss©liepaja.lv Pārzina Personas datu aizsardzības speciālista
tālrunis 63422331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja,
kontaktinformācija:
elektroniskā pasta adrese: das©liepaja.lv. Jūsu personas datu apstrādes
mērķis — 1. apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām - iesaistīto personu
uzskaitei, akreditācija/, veikto aktivitāšu un sasniegto rezultātu uzskaitei un
anaūzei, materiālo vērtību izlietojuma uzskaitei; 2. sabiedrības informēšanas
nolūkam un sacensību popularizēšanai
Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Liepājas
pašvaldības tīmekļa vietnes www.liepaja.lv sada/ā Privātuma politika vai
klātienē izgūtības iestādes administrācijā, Brīvības ielā 39, Liepājā.

Finansējuma nosacījumi Saskaņā ar pasākuma tāmi
Dalības maksa nav
Dalības maksa
Irina Daņilova
Atbildīgā persona
Atbildīgā persona
e-mail:

Adrese:

kaurkovich©inboxlv karina.sarkova©liepaia.lv
;

Brīvības iela 39, Liepāja, LV - 3401
Mob.:
+371 26758807 371 63423342
2021 .gada 23.septembrī
;

Datums

DlREKTORS
).

