
 Turnīrs sporta vingrošanā 

„OSTUDIO turnīrs” 

NOLIKUMS 

 

Apstiprināts 2022.gada 21.oktobrī 

LVF ģenerālsekretāre N.Prokofjeva 

Sacensību organizators Ostudio gymclub, SIA 

Reģ.nr 42103112261  

Atbildīgā persona: Oļesja Ščekleina 

Adrese: Kapsedes stacija, Medzes pag., Dienvidkurzemes nov., 

Latvija 

Tel. 20332060 

Epasts: olesja.scekleina@gmail.com 

Sacensību vieta Ostudio gymclub sporta vingrošanas bāze,  

Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401, Latvija 

Datums un laiks 2022.gada 28. oktobrī 

Mērķis un uzdevumi Popularizēt sporta vingrošanu, noskaidrot labākās sporta vingrotājas 

katrā sporta klasē un veicināt vingrotāju sporta meistarības izaugsmi. 

Sacensību vadība Sacensību galvenā tiesnese – Oļesja Ščekleina  

Galvenā sekretāre – Oksana Ivanova 

Sacensību dalībnieki Sacensības piedalās Latvijas Vingrošanas federācijas biedru sportisti 

un kā arī citu valstu sportisti. 

Sacensību noteikumi Sacensībās notiek pēc individuālās programmas. Sacensības notiek 

saskaņa ar Starptautiskas Vingrošanas federācijas noteikumiem un 

Latvijas Vingrošanas federācijas SVTK apstiprināto sacensību 

programmu Olimpiskajām ciklam 2021-2024. 

Vecuma grupas 4.sporta klase (min. 5 A)  

3.sporta klase (min. 4 A) 

2.sporta klase (min. 3 A) 

1.sporta klase (min. 2 A) 

Licence Sacensības var piedalīties sportisti ar derīgu Latvijas Vingrošanas 

federācijas sportistu licenci. ( izņemot ārvalstu vingrotajus ) 

Tiesneši Katra organizācija nodrošina vismaz vienu kvalificētu sacensību 

tiesniesi (obligāti). 

Apbalvošana 1.-3. vietu ieguvēji daudzcīņā tiek apbalvoti ar kausiem, diplomiem 

un piemiņas suvenīriem. 

4.-6.vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un piemiņas 

suvenīriem 

Pieteikumi Oficiālie pieteikumi iesniedzami elektroniski 

e-mail: olesja.scekleina@gmail.com 

līdz 2022.gada 20.oktobrim 

Pieteikumā norāda dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, 

sporta klasi, ārsta atļauju. 

Delegācijas sastāvs Maksimālaissastāvs: 10 sportisti, 2 treneri, 2 tiesneši 

Īpašie noteikumi Sacensības notiek atbilstoši 28.09.2021. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.662. “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-

19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kā arī ievērojot attiecīgā 

sporta veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta 

federācijas apstiprinātu sacensību drošības protokolu 

 Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai. 

Medicīniskais dienests Sacensību laikā visiem dalībniekiem pēc nepieciešamības būs 

pieejams sertificēts medicīnas darbinieks. 
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Datu apstrāde Piesakoties sacensībām, dalībnieka vai tā likumiskais pārstāvis 

piekrīt savu vai sava bērna personas datu apstrādei sacensību 

organizēšanas vajadzībām – iesaistīto personu uzskaitei, 

akreditācijai, veikto aktivitāšu un sasniegto rezultātu uzskaitei un 

analīzei, materiālo vērtību izlietojumu uzskaitei, kā arī sacensību 

popularizēšanai un atspoguļošanai masu plašsaziņas līdzekļos. 

Personu dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, līdz 

tajos noteiktā termiņa notecējumam. Piesakoties sacensībām, 

dalībnieks vai tā likumiskais pārstāvis piekrīt, ka sacensību laikā tiks 

filmēt un/vai fotografēts, kā arī piekrīt šo materiālu izmantošanai un 

publicēšanai sacensību organizatoru vajadzībām, (tai skaitā, bet ne 

tikai, tiešraide, foto un video materiālu uzglabāšana publiskas 

pieejamības arhīvā un minēto materiālu atkal izmantošana), kā arī 

citu sadarbības partneru un atbalstītāju publicitātei. Dalībniekam vai 

tā likumiskajam pārstāvim ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi 

saviem personas datiem, labot vai dzēst nepareizus vai neaktuālus 

datus, iebilst pret savu personas datu apstrādi (personas datu apstrāde 

nepieciešama personas dalības nodrošināšanai sacensībās, tādēļ 

personas datu apstrādes pārtraukšana izraisīs arī šādas dalības 

pārtraukšanu), pārnest savas personas datus, kā arī, gadījumā, ja tās 

uzskata, ka tiek veikta nelikumīga viņu personas datu apstrāde, 

vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību. 

Dalības maksa Apmaksa tiek veikta eiro valūtā.  

Dalības maksa EUR 10.00.  

Rēķins tiek izrakstīts pēc pieteikuma saņemšanas 

Dalības maksa netiek atgriesta. 

Apdrošināšana Sacensību organizators nenes atbildību par nelaimes gadījumiem 

sacensību laikā. 

Bankas rekvizīti SIA Ostudio gymclub 

Reģ.nr 42103112261 

Adrese: Kapsedes stacija, Medzes pag., Dienvidkurzemes nov., 

Latvija 

AS Swedbank, 

SWIFT: HABALV22  

LV55HABA0551048972775 

 

Obligāti noradīt maksājuma mērķi:WAG (obligati!) – dalībnieka 

vārds, uzvārds, sporta klase. 

 

Nolikumu sagatavoja Oļesja Ščekleina (V. Uzvārds) _________________ (paraksts)  

 

Ar nolikuma saturu iepazinos: 

 

 Sacensību galvenie tiesnesis  Oļesja Ščekleina  (V. Uzvārds) ________________ (paraksts)  

 

Sacensību galvenais sekretārs Oksana Ivanova (V. Uzvārds) _______________ (paraksts) 

 

 

 


