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Jelgavas pilsētas meistarsacīkstes grupu vingrojumos mākslas vingrošanā  
Jelgava, Latvija   

2022.gada 29.oktobrī 

 

Nolikums 
 

Sacensību 

organizators 

Biedrība “Sporta klubs “ ”” 

Atbildīgā persona: Irina Smelova  

e-pasts: irtuk@inbox.lv  

Adrese: Vārpu iela 22A, Jelgava   

Mob.: +37129140880 

Sacensību vieta 

Latvijas lauksaimniecības universitātes sporta zāle 

Tervetes iela 91-d, Jelgava, Latvija 

 

Datums 2022.g. 29.oktobrī 

Mērķis un uzdevumi 

Noskaidrot labākās mākslas vingrotājas. 

Popularizēt mākslas vingrošanu Latvijas Republikā. 

Popularizēt sporta aktivitātes, kā veselīgu un sportisku dzīves veidu. 

Sacensību vadība 
Sacensību galvenā tiesnese – Irina Smelova 

Sacensību galvenā sekretāre – Anžela Mizūne 

Inventārs Sacensību paklājs - SPIETH RG Floor "Beijing" Ref. 1790581 

Sacensību noteikumi 

Sacensībās notiek pēc grupu vingrojuma programmas. 

Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Vingrošanas federācijas 

noteikumiem un Latvijas Vingrošanas federācijas MVTK apstiprināto 

1. sacensību programmu Olimpiskajām ciklam 2021-2024. 
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Vecuma grupas, 

sacensību 

programma 

1. sporta klase 
Vingrojums bez priekšmeta. 

2 izgājieni 

2. sporta klase 
Vingrojums ar 5 apļiem. 

2 izgājieni 

3. sporta klase 
Vingrojums ar 5 bumbām.  

2 izgājieni 

4. sporta klase 
Vingrojums ar 10 vālēm (5 pāri)  

2 izgājieni 

Junioru  sporta klase 

Vingrojums ar 5 auklām un vingrojuma ar 5 bumbām.  

Komandas sastāvā var pieteikt maksimāli 2 senioru 

sporta klases vingrotājas. 

Licence 
Sacensībās var piedalīties sportisti ar derīgu Latvijas Vingrošanas 

federācijas sportistu licenci. 

Tiesneši 

Tiesnešu brigādi komplektē sacensību galvenā tiesnese. 

Katrai organizācijai (licencētas sporta skolas, licencēti sporta klubi vai 

biedrības, licencētas interešu izglītības grupas) jānodrošina vismaz viens 

kvalificēts tiesnesis, kurš piedalīsies sacensību vērtēšanā no sacensību 

sākuma līdz beigām. 

Galvenā tiesnese saglabā tiesības pieprasīt organizācijai papildus tiesnešus, ja 

nav minimālais tiesniešu skaits. 

Apbalvošana 1.-3. vietu ieguvējas visās sporta klasēs apbalvo ar diplomiem un medaļām. 

Pieteikums 

Galīgie pieteikumi (sportistes, tiesneši, treneri) jāiesniedz līdz 2022. g. 12. 

oktobrim, reģistrējot datus KSIS sistēmā. 

https://rgform.eu/menu.php?akcia=KS&country=LAT 

Latvijas Vingrošanas federācijas sportistu licenču numuriem jābūt 

ievadītiem KSIS sistēmā līdz 2022.g. 12. oktobrim. 

Dalībnieku mūzikas ierakstus mp.3 formātā jālejuplādē sistēmā – KSIS 

līdz 2022. g. 12. oktobrim. 

Datu apstrāde 

Piesakoties sacensībām, iesaistītās personas un dalībnieki izsaka savu piekrišanu 

Biedrības “BALTIC FLOWER” 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 “BALTIC FLOWER”, JPPI Sporta servisa centrs  

un  Jelgavas Bērnu un Jaunatnes Sporta Skolas sociālajos tīklos (Facebook, 

Instargram, mājaslapā u.c.), kā arī citu sadarbības partneru un atbalstītāju 

publicitātei.  

Dalības maksa 

Apmaksa tiek veikta Eiro valūtā. 

Dalības maksa: 

80 EUR no komandas. 

Rēķinu izrakstīšana ir iespējama līdz 12.10.2022. 

Dalības maksas apmaksas termiņš 18.10.2022. 

Dalības maksa netiek atgriezta pēc 18.10.2022. 

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. 
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Bankas rekvizīti 

Biedrība “Sporta klubs “BALTIC FLOWER””  

Reģ. nr. 50008167831 

Banka: AS Swedbank 

Konts: LV35 HABA 0551 0297 3803 5 

 

Samaksāt līdz 18.10.2022. 

Maksājuma mērķī jānorada:  

par JPM2022, Kluba/organizācijas nosaukums un treneres uzvārds, 

vingrotāju skaits vai rēķina numuru. ( Piem.: JPM2022, RVS/A.Balode, 1 

sp.kl.) 

Biedrības Sporta 

klubs “BALTIC 

FLOWER” 

Valdes 

priekšsēdētāja 

 

        Irina Smelova 

 

2022.gada 17.augustā 

 

 


