
 

                                              

 

Latvijas  Republikas jaunatnes meistarsacīkstes sporta vingrošanā 

“Cerību kauss” meitenēm. 

Ventspils, Latvija 
2022.g. 22.04.-23.04.  

 

Nolikums 
 

Sacensību 

organizators 
Latvijas Vingrošanas federācija   
LVF ģenerālsekretāre – Natālija Prokofjeva 
e-mail: gfl@latnet.lv   
Prūšu iela 110, Rīga, Latvija, LV-1057 
Mob.: +371 27403566 
Tīmekļa vietne: www.gfl.lv    

Sacensību vieta Olimpiskais centrs Ventspils, vingrošanas  zāle 
Adrese: Sporta ielā 7/9, Ventspils, Latvija, LV-3601 

Sacensību laiks 2022.gada 22.aprīlī plkst. 17.00 - pārstāvju sanāksme;  
2022.gada 23.aprīlī plkst. 14.00 - sacensības I , II, IV. 

Mērķis un 

uzdevumi 
Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt sporta vingrošanu. 
Sacensību uzdevums ir noskaidrot labākās vingrotājas sporta vingrošanā  un 

veicināt vingrotāju sporta meistarības izaugsmi. 
Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Vingrošanas federācijas sieviešu sporta 

vingrošanā. 

Sacensību 

vadība 
Sacensības koordinātors - Nadežda Seile 

Galvēnā tiesnese – Vita Bedrakova 
Galvēnā sekretāre– Sabīne Kornijanova 

Sacensību 

programma 
Izvēles programmā meitenēm:  
Daudzcīņā:  
2010.dz.g.   -    6 el-ti / no 10.00   FIG/ 

2011.dz.g.   -    5 el-ti / no 10.00   FIG/ 

2012. dz.g.  -    4 el-ti / no 10.00   FIG/ 

2013.dz.g    -    3 el-ti / no 10.00   FIG/ 

Komandas sacensības: 

Komandas sastavs 5 vingrotājas, /ieskaite 4 labakie rezultāti uz rikā/.  

Komandas komplēktešanas noteikumi : ne vairāk kā 2 vingrotājas no vienas 

vecumā grupas. 

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- Jana Kuģeniece 

Tiesneši Katra organizācija nodrošina vismaz vienu kvalificētu sacensību tiesnesi. 
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Apbalvošana Latvijas  Republikas jaunatnes meistarsacikstēs sporta vingrošanā “Cerību kauss”: 
1.-3. vietu ieguvējas apbalvo ar kausiem, diplomiem.  
4.-6.vietas ieguvējas apbalvo ar diplomiem. 
Komandas sacensības: 
1.-4.vietas ieguvējas komandu cīņā  apbalvo ar kausiem un diplomiem.  Vienādu  

punktu  summas  gadījumā jāvadās  pēc FIG tehniskā reglamenta. 
Pieteikums Pieteikšanās līdz 2022.gada 15.aprīli. 

Pieteikumā norāda dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, sporta klasi. 
Pieteikumu nosūta uz Ventspils sporta skolas “Spars”   
e-pastu: spars@ventspils un sabine.kornijanova@lspa.lv /galvēnā sekretāre./ 
Oriģinālu un maksajuma uzdevumu par dalības maksu iesniedz organizāciju 

pārstāvju sanāksmē 2022. gada 22.aprīlī plkst. 17:00.  
Katrs pilngadīgais sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības 

stāvokļa atbilstību sacensībām, ko apliecina ar ārsta vai personīgo parakstu 

pieteikumā, vai ārsta izziņu. 
Nepilngadīga sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību sacensībām 

apliecina ar ārsta vai vecāku parakstu pieteikumā, vai ārsta izziņu. 
Sacensību organizators nenes atbildību par nelaimes gadījumiem sacensību laikā. 

Datu apstrāde Piesakoties sacensībām  Latvijas  Republikas jaunatnes meistarsacikstēs sporta 

vingrošanā  “Cerību kauss”, iesaistītās personas un dalībnieki piekrīt LVF 

attiecīgo personas datu apstrādei, publicējot pasākuma pieteikumos norādīto 

informāciju, veicot pasākumu un tā dalībnieku foto un video ierakstu publicēšanu 

(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 LVF tīmekļa 

vietnē www.gfl.lv , IKSD tīmekļa vietnē www.sports.riga.lv, kā arī sociālajos tīklos 

(Facebook, Twitter u.c.), un citu sadarbības partneru un atbalstītāju tīmekļa vietnēs. 

Dalības maksa Apmaksa tiek veikta euro valūtā. 
Dalības maksa: 15 euro no sportista. 
Dalības maksa netiek atgriezta! 

Medicīniskais 

dienests 
Sacensību laikā visiem dalībniekiem būs pieejams sertificēts medicīnas darbinieks. 

Bankas rekvizīti Biedrība ‘’ LATVIJAS VINGROŠANAS FEDERĀCIJA’’ 
Reģ.Nr. 40008022241 
Prūšu iela 110, Rīga, LV-1057 

AS Swedbank,  

SWIFT: HABALV22 

Konta Nr.: LV52HABA0551047128180 

Sacensību dalības maksu samaksāt līdz 15.04.2022. 
Obligāi noradīt maksājuma mērķi: WAG (obligati!) – dalībnieces vārds, uzvārds, 

vecuma grupa. ( Piem.: WAG-D.Balode; dz.gads.) 
 

 

 

 

LVF 

ģenerāsekretāre 
 

Paraksttiesīgā persona 
 

 

Natālija Prokofjeva                                         ___________________ 
                                                    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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