
 

 

 

 

 

 

Daugavpils pilsētas atklātais komandu čempionāts mākslas vingrošanā 

pieaugušajiem un junioriem 2022 

Daugavpils, 18.-19.06.2022. 

Nolikums 
Apstiprināts 2022.gada 18.maijā  

 LVF ģenerālsekretāre N. Prokofjeva 

Sacensību 

organizators 

Daugavpils pilsētas sporta pārvalde sadarbībā ar biedrību “GymPlanet”  

e-mail: daug.chemp@gmail.com   

Adrese: Vienības iela 23-50, Daugavpils 

Mob.: +371 27543874 

Sacensību direktore: Anastasija Samsonova 

Sacensību vieta Daugavpils Olimpiskais Centrs, Stadiona iela 1, Daugavpils, Latvija 

 

 

Datums 2022.g. 18.-19.jūnijā  

Mērķis un 

uzdevumi 

 Popularizēt mākslas vingrošanu Daugavpilī un Latvijā 

 Veicināt sporta meistarības izaugsmi 

 Noskaidrot labākās mākslas vingrotājas un izvirzīt 

Daugavpils pilsētas čempiones komandas cīņā 

 Veicināt un propagandēt veselīgu dzīvesveidu 

SASKAŅOTS: Daugavpils Sporta pārvaldes vadītāja p.i. 

___________Aivis Romanovskis 

2022.gada ____.maijā. 

mailto:daug.chemp@gmail.com


Sacensību vadība Sacensību galvenā tiesnese – Estere Repke 

Galvenā sekretāre – Nellija Žvīgule 

 

Apbalvošana Tiek apbalvotas 1.-3. vietu un izvirzīta Čempionāta čempiones 

komandas statusa ieguvējas komandu cīņā (min. 2 Juniores un 1 

Seniore) ar diplomiem, medaļām un piemiņas balvām. 

Tiek apbalvotas 1.-3.vietu ieguvējas individuālajā daudzcīņā pa sporta 

klasēm un grupām (2 veidi) un 4.-6.vietu ieguvējas ar diplomiem un 

piemiņas balvām. 

Tiek apbalvotas 1.-3.vietu ieguvējas individuālajā daudzcīņā SMK un 

SM izpildes kategorijā (4 veidi) un 4.-6.vietu ieguvējas ar diplomiem un 

Sacensību 

programma  

 Komandas čempionāta sastāvs: 

 Vismaz 2 Junioru klases vingrotājas un vismaz 1 Senioru 

klases vingrotāja. 

 Maksimālais dalībnieču skaits no pilsētas bez ierobežojuma. 

 Elites gr. Augstākā 

nac.gr. 

Nac.gr. 

Juniori 

2009.-

2007.dz.g. 

2 veidi 

(aplis, bumba, 

vāles, lenta) 
FIG programma 

2 veidi 

(aplis, bumba, 

vāles, lenta) 
FIG programma 

2 veidi 

(aplis, bumba, 

vāles, lenta) 
FIG programma 

Seniori 

2006.dz.g. un 

vec. 

2 veidi 

(aplis, bumba, 

vāles, lenta) 
FIG programma 

2 veidi 

(aplis, bumba, 

vāles, lenta) 
FIG programma 

2 veidi 

(aplis, bumba, 

vāles, lenta) 
FIG programma 

 

Komandas sastāvs daudzcīņas sacensībās individuālajā programmā 

 Bez ierobežojuma 

Juniori 

2009.-2007.dz.g. 
4 veidi 

(aplis, bumba, vāles, lenta) 
FIG programma 

Seniori 

2006.dz.g. un vec. 

4 veidi 

(aplis, bumba, vāles, lenta) 
FIG programma 

 

 

!!! Komandu čempionātā čempiones tutilu iegūst Pilsēta, kura 

uzrādīja 2 labākos rezultātus Junioru sporta klasē un  1 labāko 

rezultātu Senioru sporta klasē. 

Maksimālais kopējais pieteikto dalībnieču skaits - 150 vingrotājas! 

Tiesneši  Katrs klubs vai sporta skola nodrošina vienu tiesnesi, ar vismaz 

nacionālo tiesneša kategoriju. 

 Tiesnešu vārdu un uzvārdu jāreģistrē KSIS sistēmā līdz 

01.06.2022. 

 Komanda, kura nevar nodrošināt tiesnesi abas sacensību dienas, 

nevarēs pieņemt dalību sacnesībās. 



piemiņas balvām. 

Visas čempionāta dalībnieces saņem piemiņas balvas. 

Pieteikums   

 

ONLINE REĢISTRĀCIJA: www.rgform.eu  

Dalībnieku pieteikšana - 20.05.2022. 

Mūzika ONLINE REĢISTRĀCIJA: www.rgform.eu līdz 10.05.2022. 

Dalības maksa  

Dalības maksa: 35 Eiro no vingrotājas, kura startē 2 veidus 

                         40 Eiro no vingrotājas, kura startē 4 veidus 

 

BANKAS REKVIZĪTI 

Biedrība “GymPlanet” 

Reģ.nr. 40008294909 

AS Swedbank 

SWIFT: HABALV22 

Konts:LV09HABA0551047894090 

 

Maksājuma mērķis: Dpils pils. čemp., dalībnieka vārds, uzvārds un 

kategorija (piem. Junior augst.nac.gr.) 

 

Samaksāt līdz 10.jūnijam 2022.gada!!! 

Nepiedalīšanās gadījumā dalības maksa netiek atgriezta, vingrotāja 

saņems sacensību piemiņas balvu! 

Datu apstrāde Piesakoties sacensībām, iesaistītās personas un dalībnieki izsaka savu 

piekrišanu Daugavpils Sporta sporta pārvaldei un Biedrības 

“GymPlanet” 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 Biedrības “GymPlanet”un 

Daugavpils Sporta sporta pārvaldes sociālajos 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. 

Ēdināšana Tiesnešiem nodrošinātas pusdienas un uzkodas, treneriem tiek 

nodrošinātas uzkodas. 

Covid-19 izplatības Šīs sacensības tiek organizētas saskaņā ar Ministru kabineta 

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


ierobežošanas 

pasākumi 

noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

Atbildīgā par epidemioloģiskās drošības pasākumiem – –Anastasija 

Samsonova. 

 Daugavpils pilsētas 

sporta pārvalde 

 

____________ 

      (vārds, uzvārds)                                                                (paraksts)      

Biedrība 

“GymPlanet” 

 

 

____________ 

      (vārds, uzvārds)                                                                (paraksts)      

 

 

 


