
“Rīgas pērlītes 2023”  

sacensības mākslas vingrošanā  

grupu vingrojumos un individuālā programmā 

2023.g.04.-05. februāris 
 

Nolikums 
Apstiprināts 2023.gada 16.janvārī 

LVF ģenerālsekretāre N. Prokofjeva 

 

Sacensību 

organizātors 

Biedrība “Vingro visi” 

Reģ.nr. 40008087267 

Atbildīga persona: Olga Gusarčuka 

Adrese: Ruses iela 1-29, Rīga, LV-1029, Latvija 

Mob. +37122362112 

Sacensību vieta Rīgas 34. vidusskolas sporta halle 

Adrese: Rīga, Kandavas iela 4. 

Datums 2023.g.04.-05. februāris 

Mērķis un 

uzdevumi 

Noskaidrot Latvijas mākslas vingrošanas kolektīvu labākās 

vingrotājas individuālajā programmā un grupu vingrojumos. 

Popularizēt mākslas vingrošanu Latvijā. 

Veicināt vingrotāju sporta meistarības izaugsmi. 

 

Sacensību vadība Sacensību galvenā tiesnese grupu vingrojumos – Gaļina Marjina 

Sacensību galvenā tiesnese individuālā programmā - Olga 

Gusarčuka. 

Tehniska sekretāre – Nellija Žvīgule. 

Sacensību 

noteikumi 

Sacensības notiek pēc grupu vingrojuma programmas.  

1., 2., 3., 4., 5. un Junioru (Jaunieši) sporta klasē sacensības 

notiek saskaņā ar Latvijas Vingrošanas federācijas (turpmāk 

tekstā – LVF) apstiprināto sacensību programmu Olimpiskajām 

ciklam 2022-2024. 

 

Sacensības notiek pēc individuālās programmas.  

1., 2., 3., 4. un 5. sporta klasē sacensības notiek saskaņā ar 

Latvijas Vingrošanas federācijas (turpmāk tekstā – LVF) 

apstiprināto sacensību programmu Olimpiskajām ciklam 

2022-2024. 

Dalībnieki Sacensībās piedalās Biedrības “Vingro visi”, kā arī Latvijas 

bērnu un jaunatnes sporta skolu un sporta klubu vingrotājas. 

1., 2..sp.kl. startē pa pāriem (ja būs iespējams sakārtot divas 

tiesniešu brigādes).  

Plānotais grafiks 2023.g.04.02. - Grupu vingrojumi (1.,2.,3.,4.,5.,Junioru 

(Jaunieši) sporta klases) un 5.sporta klase (jaunākā, vidējā un 



vecākā grupas) 

2023.g.05.02. - 1., 2., 3.,4. sporta klases (jaunākā, vidējā un 

vecakā grupas) 

Atkarīgi no pieteikumu skaita organizatori atstāj iespējas veikt 

izmaiņas sacensību programmā 

Sacensību 

programma 

Grupu vingrojuma programma 

*Grupu vingrojumos junioru sporta klasē ir iespējams startēt 

tikai ar vienu vingrojumu no programmas izpildot vienu 

izgājienu. 

 

Individuālā programma 

Sporta klase Programma 

1.sp.kl. 

(2015.-2013.dz.g.) 

Vingrojums bez priekšmeta (2 

izgājieni) 

2.sp.kl. 

(2014.-2012.dz.g.) 

Vingrojums ar 5 apļiem (2 

izgājieni) 

3.sp.kl. 

(2013.-2011.dz.g.) 

Vingrojums ar 5 bumbām (2 

izgājieni) 

4.sp.kl. 

(2012.-2010.dz.g.) 

Vingrojums ar 10 vālēm (2 

izgājieni) 

5.sp.kl. 

(2011.-2009.dz.g.) 

Vingrojums ar 5 auklām (2 

izgājieni) 

Junioru sp.kl.  

(Jaunieši) 

(2010.-2008.dz.g.) 

Vingrojums ar 5 auklām 

(1.izgājiens), ar 5 bumbām 

(2.izgājiens)* 

Sporta klase Programma 

1.sp.kl. jaunākā grupa 

(2015.dz.g.) 

Vingrojums bez priekšmeta un ar 

apli 

1.sp.kl. vidējā grupa 

(2014.dz.g.) 

Vingrojums bez priekšmeta un ar 

apli 

1.sp.kl. vecākā grupa 

(2013.dz.g.) 

Vingrojums bez priekšmeta un ar 

apli 

2.sp.kl. jaunākā grupa 

(2014.dz.g.) 

Vingrojums bez priekšmeta un ar 

apli 

2.sp.kl. vidējā grupa 

(2013.dz.g.) 

Vingrojums bez priekšmeta un ar 

apli 

2.sp.kl. vecākā grupa 

(2012.dz.g.) 

Vingrojums bez priekšmeta un ar 

apli 

3.sp.kl. jaunākā grupa 

(2013.dz.g.) 

Vingrojums ar apli un ar vālēm 

3.sp.kl. vidējā grupa 

(2012.dz.g.) 

Vingrojums ar apli un ar vālēm 

3.sp.kl. vecākā grupa 

(2011.dz.g.) 

Vingrojums ar apli un ar vālēm 

4.sp.kl. jaunākā grupa 

(2012.dz.g.) 

Vingrojums ar bumbu un ar vālēm 

4.sp.kl. vidējā  grupa 

(2011.dz.g.) 

Vingrojums ar bumbu un ar vālēm 

4.sp.kl. vecākā grupa Vingrojums ar apli un ar vālēm 



 

(20010.dz.g.) 

5.sp.kl. Jaunākā 

(pre-juniores) grupa 

(2011.dz.g.) 

Vingrojums ar bumbu un ar vālēm 

5.sp.kl. vidējā grupa 

(2010.dz.g.) 

Vingrojums ar bumbu un ar vālēm 

5.sp.kl. vecākā grupa 

(2009.dz.g.) 

Vingrojums ar apli un ar vālēm 

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 pieteikto sportistu skaits ir lielāks par 15. 

Apbalvošana Grupu vingrojuma programma: 

Daudzcīņā: 

1.-5.sporta klase  

1.-3. vietas ieguvējas tiks apbalvotas ar medaļām, diplomiem un 

piemiņas balvām; 

4.-6. vietas ieguvējas tiks apbalvotas ar diplomiem un piemiņas 

balvām.  

Visas dalībnieces tiks apbalvotas ar piemiņas balvām. 

Junioru sporta klase 

Daudzīņā ar diviem programmas veidiem (vingrojums ar 5 

auklām un vingrojums ar 5 bumbām) 

1.-3. vietas ieguvējas tiks apbalvotas ar medaļām, diplomiem un 

piemiņas balvām; 

4.-6. vietas ieguvējas tiks apbalvotas ar diplomiem un piemiņas 

balvām. 

Atsevišķos programmas veidos 

Vingrojums ar 5 auklām 

1.-3. vietas ieguvējas tiks apbalvotas ar medaļām un diplomiem  

Vingrojums ar 5 bumbām 

1.-3. vietas ieguvējas tiks apbalvotas ar medaļām un diplomiem 

 

Individuālā programma: 

Daudzcīņā: 

Katrā sporta klasē un grupā  

1.-3. vietas ieguvējas tiks apbalvotas ar medaļām, diplomiem un 

piemiņas balvām; 

4.-6. vietas ieguvējas tiks apbalvotas ar diplomiem un piemiņas 

balvām.  

Visas dalībnieces tiks apbalvotas ar piemiņas balvām. 

 

Datu apstrāde Piesakoties mākalas vingrošanas sacensībām “Rīgas pērlītes 

2023”, iesaistītās personas un dalībnieki izsaka savu piekrišanu 

biedrības “Vingro visi” 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 sociālajos tīklos, kā arī 

citu sadarbības partneru un atbalstītāju 

Pieteikumi Reģistrācija sacensībām notiek www.rgform.eu sistēmā līdz 

2023.g. 20.janvārim 

Mūzika Mūzikas ierakstus mp.3 formātā jālejupielādēt 

www.rgform.eu KSIS sistēmā līdz 2023.g. 31. janvārim. 

Lūgums uz sacensībām paņemts arī USB atmiņas kartes ar 

mūzikas ierakstiem mp3 formātā, neparedzētiem apstākļiem. 

Apdrošināšana Sacensību organizators nenes atbildību par nelaimes 

gadījumiem sacensību laikā/vietā vai sacensību norises vietā 

Medicīniskais 

dienests 

Sacensību laikā visiem dalībniekiem pēc nepieciešamības būs 

pieejams sertificēts medicīnas darbinieks. 

Ēdināšana Tiesnešiem un treneriem tiks organizētas tējas, kafijas un 

uzkodas 

Dalības maksa “Rīgas pērlītes 2023” sacensības mākslas vingrošanā: 

Grupu vingrojumi: 

60,- EUR no komandas 

Individuālā programma: 

40,- EUR no dalībnieces 

Daības maksa netiek atgriezta! 

Bankas rekvizīti Biedrība “Vingro visi” 

Reģ.nr. 40008087267 

Adrese: Rīga, Ruses iela 1-29, LV-1029, Latvija 

AS Swedbank, 

SWIFT: HABALV22 

IBAN: LV17HABA0551047109895 

 

Maksājuma mērķī jānorāda dalībnieces Vārdu uzvārdu, sporta 

klasi, grupu (piem., Marija Ivanova, 3.sp.kl. vidējā grupa) 

 

Maksājumu jāveic līdz 20.janvārim 

Informācija Zālē drīkst atrasties tikai vingrotājas, tiesneses, treneres, 

horeogrāfi maiņas apavos. 

Dalībnieču vecākiem atļauts atrasties tikai skatītāju zonā. 

Biedrības 

“Vingro visi” 

valdes locekle 

 

 

 

Gaļina Marjina / __________________ 

 

 
 
 


