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1. Licence
Visiem vingrotājiem ir jābūt derīgai Licencei, lai būtu tiesības piedalīties sacensībās Latvijas
Republikas teritorijā.
Šādas sacensības ir definētas kā nacionālas vai valsts sacensības saskaņā ar šiem licences
noteikumiem:
– visas sacensības, kuras ir iekļautas Latvijas Vingrošanas federācijas sacensību kalendāra attiecīgajā
sporta veidā.

2. Nosacījumu LVF licences iegūšanai
Licence tiek izsniegta tikai tiem vingrotājiem, kuri:
• sasnieguši 8 gadu vecumu
• piekrituši, ka dati, kas ievadīti LVF datu bāzē (biogrāfijas utt.) un savākti, piemēram, no
konkursiem (rezultāti, reitingi utt.), tiek publicēti, izmantojot oficiālo LVF vietni
• ir reģistrēti kāda no LVF biedra(bez finansiālām saistībām) sastāvā
• ir saņēmuši LVF biedra direktora/valdes priekšsēdētaja parakstu uz pieteikuma veidlapas.
3. Licences pārbaude
Reģistrējoties:
• Sacensību organizatoram jākontrolē visu vingrotāju licences vēlākais līdz vārdiskajam
pieteikšanās termiņam.
• Vingrotāja, kuram nav licences, reģistrācija tiek uzskatīta par noraidītu.
• Sacensību organizatoriem ir jāinformē attiecīgā vingrotāja pārstāvētā LVF organizācija.
• Ja vingrotājam nav licences, bet pieteikums jau ir iesniegts pirms vārdiskā pieteikuma
termiņa beigām un organizatoru rīcībā ir visa nepieciešamā informācija, organizators var
atļaut vingrotājam piedalīties pasākumā, ja viņš/viņa uzrāda viņa/viņas licenci akreditācijā.
Akreditācijas laikā:
• Vingrotāji, kuri akreditācijā nav iesnieguši derīgu licenci, nedrīkst piedalīties sacensībās.
• Organizators licenci var pārbaudīt LVF oficiālajā tīmekļa vietnē:
http://www.gfl.lv/licence/
• Ja vingrotājam ir nederīga licenci, vingrotājs nedrīkst piedalīties sacensībās.
4. Licences derīgums
Licence ir derīga vienu gadus no saņemšanas brīža.
5. Licencēto sportistu saraksts
Visu to sportistu sarakstu, kuriem ir šobrīd derīga licence, publicē LVF tīmekļa vietnē.
Šis saraksts tiek automātiski atjaunināts un tajā ir iekļautas visas tajā laikā derīgās licences.
Publicētajā informācijā iekļauj šādus datus:
• Licences numurs
• Disciplīna
• Vingrotāja pilns vārds, uzvārds, dzimšanas gads
• Organizācijas nosaukums
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6. Pieteikšanās procedūra un apmaksas kārtība
Tikai LVF sastāvā esošie biedri(bez finansiālām saistībām) var pieteikties uz licencēm saviem
vingrotājiem.
Pieteikumu veidlapas jāiesniedz vismaz 1 (vienu) mēnesi pirms vārdiskā pieteikuma iesniegšanas
termiņa beigām.
Katram vingrotājam ir nepieciešama pieteikuma anketa. Tai jābūt pieejamai LVF tīmekļa vietnes
sadaļā “Licences”.
Pieteikumus jebkurā laikā var aizpildīt un nosūtīt LVF birojam pa e-pastu licence.lvf@inbox.lv .
Pieteikuma veidlapas iesniedz atbilstoši aizpildītas ar direktora/ priekšsēdētāja parakstu un
apzīmogotas.
Maksa ir EUR 15.00 par licenci.
LVF biedram tiek nosūtīts rēķins.
Apmaksas noteikumi: 30 dienu laikā (no rēķina izrakstīšanas datuma).

7. Pieteikumā iekļaujamā informācija
• LVF biedra nosaukums
• Vingrotāja/vingrotājas vārds, uzvārds, dzimšanas datums
• Vingrotāja/vingrotājas dzīves vietas adrese, pasta indekss, pilsēta, valsts
• Disciplīna (MAG, WAG, RG, TRA, AER, vai PK)*
• derīgas pases kopija (.jpg formāts, maks. 800x800 pikseļi un ne vairāk kā 1Mb)
• LVF biedra direktora/priekšsēdētaja paraksts.
Attiecīgais biedrs ir pilnībā atbildīga par visu pieteikumā sniegto informāciju. Šī informācija var tikt
publicēta LVF publiskajā tīmekļa vietnē.
*MAG – vieriešu sporta vingrošanas; WAG-sieviešu sporta vingrošana; TRA-vingrošana uz batuta;
AER-aerobika; PK-parkurs.
8. Licences atjaunošana
Licence ir derīga vienu gadu. Pieteikumu par atjaunošanu ir jāiesniedz 2 (divus) mēnešus pirms
licences derīguma termiņa beigām.
Maksa par licences atjaunošanu ir EUR 10.00.
9. Licences noteikumu pārkāpumi
Licence ir obligāta dalībai sacensībās.
Ja tiek pārkāpti licences noteikumi, t.i., vingrotājs piedalās sacensībās ar nederīgu vai bez licences,
vingrotāju diskvalificē un medaļas, un balvas nepiešķir.
Par licences noteikumu pārkāpumu sacensību rīkotājs tiek rakstiski brīdīnats! Atkārtota pārkāpuma
gadījumā lieta tiek nodota izskatīšanai LVF valdē.
Šos licences noteikumus izpildkomiteja pieņem mārta sanāksmē
2022. gada.
Stājas spēkā 2022. gada 07.martā.
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