
Apstiprināts 2022.gada 30.martā  

LVF ģenerālsekretāre N.Prokofjeva 

 Daugavpils pilsētas atklātais čempionāts  

sporta vingrošanā 2022 

Daugavpils, Latvija 

29.04.-30.04.2022. 

Nolikums 

Sacensību 

organizators 

Daugavpils Ledus Sporta Skolas sporta vingrošanas nodaļa 

e-mail: anastasija.zulina@gmail.com  

Adrese: Stacijas iela 45A, Daugavpils 

Mob.: +37126147105 

Sacensību vieta Daugavpils Olimpiskais Centrs, vingrošanas zāle 

Adrese: Stadiona iela 1, Daugavpils, Latvija 

 

Datums 29.04.2022 – iebraukšanas diena, rīku iemēģināšana; 

30.04.2022 – sacensību diena; 

Mērķis un 

uzdevumi 

• Popularizēt sporta vingrošanu Daugavpilī un Latvijā 

• Veicināt sporta meistarības izaugsmi 

• Noskaidrot labākās sporta vingrotājas un noteikt Daugavpils 

pilsētas čempioni daudzcīņā un uz katra rīka 

• Veicināt un propagandēt veselīgu dzīvesveidu 

Sacensību vadība Sacensību galvenā tiesnese – Anastasija Žuļina  

Sacensību 

programma  

1.  Izvēles programmā sievietēm startē: 

4.sp.kl. – 2011. – 2012.dz.g. (min. 5 grūtības elementi), 

atbalsta lēciens - atbalsta lēciena galds 110 – 125 cm. 

5.sp.kl. – 2010.-2011. dz.g., (min.6 grūtības elementi),  

atbalsta lēciens – atbalsta lēciena galds 125 cm. 

Pre-juniores – 2009. – 2010.dz.g., pēc FIG noteikumiem. 

Juniores – 2007.-2008.dz.g., pēc FIG noteikumiem. 

Seniores – 2006.dz.g. un vecākās, pēc FIG noteikumiem. 

2. Dalībnieku skaits: Bez ierobiežojuma.                                   

Tiesneši Katrs klubs vai sporta skola nodrošina vismaz 2 tiesnešus. 

Tiesnešu vārdu, uzvārdu jāuzrāda pieteikumā. 

Apbalvošana 1.-3. vietu ieguvējus katrā sporta klasē apbalvo ar medaļām un 

diplomiem,  

4.-6. vietu ieguvējus ar diplomiem. 

1.-3. vietu ieguvējus uz katra daudzcīņas veidā apbalvo ar medaļām un 

diplomiem.  

mailto:anastasija.zulina@gmail.com


 

 

 

 

Pieteikums  Pieteikumus iesniegt līdz  22.04.2022 

Pieteikumus jāsūta uz e-pastu anastasija.zulina@gmail.com  , norādot 

dalībnieku vārdu, uzvārdu, dzīmšanas gadu, sporta klasi un treneri. 

Datu apstrāde Piesakoties sacensībām, iesaistītās personas un dalībnieki izsaka savu 

piekrišanu Dagavpils LSS 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 Daugavpils LSS un Daugavpils 

VC sociālājos tīklos (Facebook, Instargram, mājaslapā u.c.), kā arī citu 

sadarbības partneru un atbalstītāju publicitātei. 

Apdrošināšana Organizatori neatbild par sacensību dalībnieku vai trešo personu 

traumām, miesas bojājumiem, kas gūti sacensības norises laikā/vietā, vai 

piegulošā teritorijā. 

Medicīniskais 

dienests  

Sacensību laikā visiem dalībniekiem pēc nepieciešamības būs pieejams 

sertificēts medicīnas darbinieks. 

COVID-19  

Šīs sacensības tiek organizētas saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 662  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

Atbildīgā par epidemioloģiskās drošības pasākumiem – Aivars Plāte. 

Dalības maksa Dalības maksa: bezmaksas 

 

 

 

 

Daugavpils Ledus 

Sporta skolas 

Direktore  

Paraksttiesīgā persona 
 

 

Kristīne Alžāne                                                     ___________________ 
                                                    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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