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Apstiprināts: 30.03.2022                                                       Apstiprināts: Ķekavas novada sporta skola 

LVF ģenerālsekretāre N.Prokofjeva                                     direktors Ints Vancāns (*paraksts) 

                                                                                              2022.gada 23. martā         
 

 

“Stars 2022” 

 Starptautiskās sacensības mākslas 

vingrošanā  

Ķekava, 2022.g.20.-22. maijā  

 

 

 

Nolikums 
 

Sacensību      

organizators 

Ķekavas novada sporta skola 

Reģ.nr. LV90000048491 

Atbildīgā persona: Irina Zambžicka   

e-mail: rgstars2022@gmail.com 

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

Mob.: +37126513475 

Website: sportaskola.kekava.lv  

Sacensību vieta Ķekavas vidusskolas sporta komplekss 

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

 
 

Datums 2022.g. 20.-22. maijs  

Sacensību sākums 2022. gada 20. maijā plkst. 10:00. 

Mērķis un 

uzdevumi 

1. Mākslas vingrošanas popularizēšana Latvijā. 

2. Labāko vingrotāju noteikšana visās vecuma grupās. 

Sacensību vadība Sacensību galvenā tiesnese – Irina Zambžicka   

Galvenā sekretāre – Nellija Žvīgule 

Sacensību  

noteikumi 

Sacensības notiek pēc individuālās un grupu vingrojuma programmas.  

Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Vingrošanas federācijas (FIG).  

mailto:rgstars2022@gmail.com


 

2 
 

2022.-2024.g. noteikumiem mākslas vingrošanā sākot ar 4.sporta klasi. 

1.un 3. sporta klasē sacensības notiek saskaņā ar Latvijas sacensību 

programmu. 

Sacensību 

programma  

Grupu vingrojums: 

      1.sporta klase - vingrojums bez priekšmeta 

2.sporta klase - vingrojums ar 5 apļiem 

3.sporta klase - vingrojums ar 5 bumbām 

5.sporta klase - vingrojums ar 5 auklām 

Individuālā programma: 

    Sporta klase                                           Programma 

I. sp. kl. vidējā gr.                            B/P un vingrojums ar apli 

I. sp. kl. vecākā gr.                           B/P un vingrojums ar apli 

II. sp. kl. vidējā gr.            2 vingrojumi pēc izvēles (b/p,aplis,vāles)  

II. sp. kl. vecākā gr.           2 vingrojumi pēc izvēles (b/p,aplis,vāles) 

III. sp. kl. jaunākā gr.        2 vingrojumi pēc izvēles (b/p,aplis,bumba,vāles) 

III. sp. kl. vidējā gr.           2 vingrojumi pēc izvēles (b/p,aplis,bumba,vāles) 

III. sp. kl. vecākā gr.          2 vingrojumi pēc izvēles (b/p,aplis,bumba,vāles) 

IV. sp. kl. vecākā gr.          2 vingrojumi pēc izvēles (aplis,bumba,vāles,lenta)  

V. sp. kl. jaunākā gr.          2 vingrojumi pēc izvēles (aplis,bumba,vāles,lenta) 

V. sp. kl. vidējā gr.             2 vingrojumi pēc izvēles (aplis,bumba,vāles,lenta) 

Junioru sp.kl.elites gr.        2 vingrojumi pēc izvēles (aplis,bumba,vāles,lenta) 

Junioru sp.kl.augst.nac.gr.  2 vingrojumi pēc izvēles (aplis,bumba,vāles,lenta) 

Junioru sp.kl.nac.gr.           2 vingrojumi pēc izvēles (aplis,bumba,vāles,lenta)                       

Senioru sp.kl.elites gr.        2 vingrojumi pēc izvēles (aplis,bumba,vāles,lenta) 

Senioru sp.kl.augst.nac.gr. 2 vingrojumi pēc izvēles (aplis,bumba,vāles,lenta) 

                                                                 

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 – Irina Zambžicka 

Dalībnieki Katra  organizācija sacensībām var pieteikt 15 vingrotājas. 

1. un   3. sporta klases vingrotājas startē pa pāriem.  

Ķekavas novada sporta skolas audzēknes startē bez ierobežojumiem. 

Sacensību organizators patur tiesības slēgt reģistrāciju, ja pieteikto dalībnieču 

skaits pārsniedz sacensībām atvēlēto stundu skaitu. 

Tiesneši • Organizācijai jānodrošina vismaz viens tiesnesis, kurš var tiesāt 

sacensības visas 3 dienas.  

• Tiesnešu vārdu, uzvārdu un kategoriju  jāuzrāda pieteikuma formā. 

 

Apbalvošana  Katras grupas 1.-6.vietu ieguvējas tiek apbalvotas ar diplomiem, medaļām un 

piemiņas balvām. 

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

 

Datu apstrāde Piesakoties sacensībām, iesaistītās personas un dalībnieki izsaka savu 

piekrišanu ĶNSS 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 Ķekavas novada sporta skolas sociālajos tīklos 

(Facebook, mājaslapā u.c.), kā arī citu sadarbības partneru un atbalstītāju  
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publicitātei. 

Pieteikums  Priekšpieteikumi Līdz 2022. 15.aprīlim 

Nominatīvi pieteikumi                          Līdz 2022. 09.maijam 

ONLINE REĢISTRĀCIJA www.rgofrm.eu 

 

Mūzika Mūziku lejupielādēt www.rgform.eu sistēmā līdz 2022.g. 13.maijam. 

Lūgums uz sacensībām paņemts arī CD diskus vai USB, neparedzētiem  

apstākļiem. 

Apdrošināšana Sacensību organizators nenes atbildību par nelaimes gadījumiem sacensību 

laikā/vietā vai sacensību norises vietā. 

Medicīniskais 

dienests  

Sacensību laikā visiem dalībniekiem pēc nepieciešamības būs pieejams 

sertificēts medicīnas darbinieks. 

Ēdināšana Tiesnešiem tiek nodrošinātas bezmaksas pusdienas. 

Tējas, kafijas un uzkodas tiesnešiem un treneriem. 

Dalības maksa Dalības maksa: 

35EUR no vingrotājas individuālajā programmā, 

60 EUR no grupu vingrojumu komandas. 

No dalības maksas atbrīvotas Ķekavas novada sporta skolas vingrotājas. 

Nepiedalīšanās gadījumā - slimības dēļ, dalības maksa tiek atgriezta.  

Rēķinu izrakstīšana ir iespējama līdz 01.05.2022 

Bankas rekvizīti  Nosaukums: Ķekavas novada pašvaldība 

Nodokļu maksātāja reģ.nr. LV90000048491 

PVN maksātāja reģ.nr. LV90000048491 

Juridiskā adrese: Gaismas iela 19k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas 

novads, LV-2123 

Pakalpojuma vai preces saņemšanas vieta: Nākotnes iela 1a Ķekava, Ķekavas 

pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 

Norēķinu rekvizīti: 

LV62UNLA0050014272800 

UNLALV2X 

SEB BANKA AS 

Lūgums, veikt VIENU kolektīvu maksājumu no katras komandas, 

norādot: Dalības maksa “Stars 2022”, dalībnieču skaits, skola/klubs un 

treneres uzvārds vai rēķina numuru. 

 

Maksājums jāveic līdz 10.05.2022  

 

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

Ieeja atļauta tikai maiņas apavos. 

Ķekavas novada 

sporta skolas 

direktors 

 

 

Ints Vancāns  

 

http://www.rgofrm.eu/
http://www.rgform.eu/

