
 

Latvijas  Republikas čempionāts 

sporta vingrošanā 

Rīga, Latvija 

2022.g. 09.-10.decembrī 
 

Nolikums 

 
Sacensību organizators Latvijas Vingrošanas federācija   

Atbildīgā persona  – Natālija Prokofjeva 
e-mail: gfl@latnet.lv    
Adrese: Prūšu iela 110, Rīga, Latvija 
Mob.: +371 27403566 
Tīmekļa vietne: www.gfl.lv   

Sacensību vieta 

 
Rīgas Vingrošanas skola, Sporta zale 
Adrese: Miera iela 62, Rīga, Latvija 

Datums  2022.g. 09.-10.decembrī  

Mērķis un uzdevumi Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt sporta vingrošanu. 
Sacensību uzdevums ir noskaidrot labākos vingrotājus sporta vingrošanā  un 

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

noteikumiem vīriešu un sieviešu sporta vingrošanā. 
Sacensību vadība Galvenais tiesnesis - Broņislavs Konstantinovičs 

Viriešu sporta vingrošana  - Pavels Pavlovs 

Sieviešu sporta vingrošana -Nadežda Seile  
Galvenais sekretārs – Kaspars Bērziņš 

Sacensību noteikumi Sacensības notiek saskaņa ar Starptautisas Vingrošanas federācijas 

noteikumiem un Latvijas Vingrošanas federācijas apstiprināto programmu.  

Plānotais grafiks 8. decembri – zāles iekārtošana, riķu meģinājums, pārstavju sanaksme 

9. decembri – vīriešu nodaļa sacensības 

10. decembri – sieviešu nodaļas sacensības  

Sacensību programma Izvēles programmā vīriešiem startē: 
- seniori (2004.gadā dzimušie un vecāki),  
- juniori (2004.-2007.gadā dzimušie),  
- pre – juniori (2008-2010.gadā dzimušie un jaunāki ,  

Izvēles programmā sievietēm startē: 
- seniores (2006.gadā dzimušas un vecākas) sacensības I; 
- juniores (2007. – 2008.gadā dzimušas) sacensības I; 
- pre – juniores (2009. – 2010.gadā dzimušas) sacensības I: 

 
Licence Sacensības var piedalīties sportisti ar derīgu Latvijas Vingrošanas federācijas 

sportistu licenci.  

mailto:gfl@latnet.lv
http://www.gfl.lv/


Tiesneši Katra Organizācija nodrošina vismaz vienu kvalificētu sacensību tiesnesi, kurš 

piedalīsies sacensību vērtēsanā no sacensību sākuma līdz beigām.  

Apbalvošana 1.-3. vieta ieguvējas (-us) apbalvo ar medaļam, diplomiem un piemiņas 

balvām.  
4.-6.vietas ieguvējas (-us) apbalvo ar diplomiem un piemiņas balvām. 

Pieteikums Pieteikšanās līdz 2022.gada 02.decembrī.  
Pieteikumā norāda dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gads, sporta klase, 

licences numuru. 
Pieteikumu nosūta Rīgas Vingrošanas skolai uz e-pastu: 

vingrosanasskola@riga.lv  un kopijā uz gfl@latnet.lv  

Datu apstrāde Piesakoties Latvijas Republikas čempionātam sporta vingrošanā iesaistītās 

personas un dalībnieki izsaka savu piekrišanu Biedrības “Latvijas Vingrošanas 

federācijai” 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 “Latvijas Vingrošanas federācijas” tīmekļa vietnē www.gfl.lv un 

sociālajos tīklos (Facebook, Twitter u.c.), kā arī citu sadarbības partneru un 

atbalstītāju publicitātei. 

Dalības maksa Apmaksa tiek veikta euro valūtā. 
Dalības maksa: 25 euro no sportista. 
Rēķinu izrakstīšana ir iespējama līdz 30.11.2022.  
Dalības maksas apmaksas termiņš līdz 02.12.2022. 
Dalības maksa netiek atgriezta! 

Apdrošināšana 
Sacensību organizators nenes atbildību par nelaimes gadījumiem sacensību 

laikā. 

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 

Konts: LV52HABA0551047128180 

Samaksāt līdz 25.11.2022 

Maksājuma mērķis:  

WAG vai MAG (obligati!) - dalībnieka vārds, uzvārds, vecuma grupu. ( Piem.: 

MAG-D.Balodis;senior.) 

 

LVF ģenerāsekretāre 
 

                                               Natālija Prokofjeva 
11.11.2022 
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