
 

 

 

 

 
 

Rīgas Vingrošanas skolas 
sacensības sporta vingrošanā 

“Tīģerēna kauss 2023” 

Apstiprināts 2023.gada 24.janvārī 

LVF ģenerālsekretāre N. Prokofjeva 
Sacensību organizators Rīgas Vingrošanas skola 

Reģistrācijas numurs: LV90011524360  
sadarbība ar Rīgas Domes Izglītības, kulturas un sportas departamentu  
Reģistrācijas numurs: LV90011524360 
Atbildīgā persona: Larisa Migaļina 
Adrese: Miera iela 62, Rīga, LV-1013 
Tel.numurs: +371 67362944 
e-mail: vingrosanasskola@riga.lv  
Website: www.gymnast.lv  

Sacensību vieta 

 

Rīgas Vingrošanas skola, Sporta zale 

Adrese: Miera iela 62, Rīga, Latvija 

Datums 2023.gada 2.-4.marts 

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. 

Sakaru izveidošana un nostiprināšana ar Eiropas Vingrošanas pārstāvjiem un 

sporta organizācijām. 

 

Sacensību vadība Galvenais tiesnesis – Arturs Mickevičs 

Galvenais tiesnesis vīriešu sporta vingrošana – Pāvels 

Pavlovs 

Galvenais tiesnesis sieviešu sporta vingrošana – Irina    

Mihailova 
Tehniska sekretāre – Aleksandra Belovzorova 

Sacensību noteikumi Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Vingrošanas federācijas 

noteikumiem vīriešu un sieviešu sporta vingrošanā. 

Sacensību programma Izvēles programmā vīriešiem startē: 

- 1.kategorija : Juniori (2006.-2008.gadā dzimušie) – izvelēs programma (FIG), 

- 2.kategorija : Pre – juniori (2009-2011.gadā dzimušie) – izvelēs atvieglota 

programma(FIG): 

8-6 - elementi 10.0 

5-9.0 

4-8.0 

3-7.0 

2-6.0 

1-5.0 

Nolikums 
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0-0.0 

Atbalsta lēciena galds 125cm – 135cm 

Nolēciens B-0,5, A- 0,3 

Nav sodu par speciālo elementu ne izpildījumu (Apļi- vēziens stājā, Divkāršais 

uz Brīvām kustībām). 

Izvēles programmā sievietēm startē: 

- 1.kategorija: Seniores (2007.gadā dzimušas un vecākas) – izvelēs programma 

(FIG), 

- 2.kategorija: Juniores (2008. – 2009.gadā dzimušas) – izvelēs programma 

(FIG),  

- 3.kategorija: Pre – juniores (2010. – 2011.gadā dzimušas) – izvelēs 

programma (FIG). 

Sacensību dalībnieki  Komandas sastāvs:  

Viriešu sporta vingrošana: 5 sportisti, 1 treneris, 1 tiesnesis;  

Komandas ieskaite : 3 sportisti jebkurā kategorijā, ieskaitē 2 labākie rezultāti. 

Sieviešu sporta vingrošana: 5 sportisti, 1 treneris, 1 tiesnesis;  

Komandas ieskaite : 3 sportisti jebkurā kategorijā, ieskaitē 2 labākie rezultāti. 
Plānotais grafiks* 2.Marts – iebraukšanas diena;  

Rīku iemēģināšanā : 16:00 līdz 21:00 

3.Marts  

- Plkst. 11:00 – 1. un 2. kategorija vīrieši: 

- Kvalifikācija, daudzcīņa, komandas fināls.  

- Plkst. 15:00 - 1. un 2.,3. kategorija sievietes: 

- Kvalifikācija, daudzcīņa, komandas fināls.  

4.Marts 

- Plkst. 11:00 – Fināls atsevišķos rīkos; 

MAG - 1. un 2. kategorija vīrieši – 6 labākie rezultāti; 

WAG - 1. un 2. kategorija sievietes – 6 labākie rezultāti. 
*NB. Plānotais grafiks var mainīties pēc pieteikuma saņemšanas.  

Licence Latvijas valsts sportisti jābūt aktīvai LVF licencei. Citi dalībnieki FIG licence nav 

obligātā.  

Tiesneši  Katra Organizācija nodrošina vismaz vienu kvalificētu sacensību tiesnesi. 

Apbalvošana Komandas (vīriešu, sieviešu). 

1.-3. vietu komandas ieguvējas (-us) apbalvo ar kausu, diplomu. 

Vīrieši, daudzcīņa 1,2 kategorija 

1.-3. vietu ieguvējas (-us) apbalvo ar kausu, diplomu, piemiņas balvām; 

4. – 6. vietu vietu ieguvējas (-us) apbalvo ar diplomu un piemiņas balvām.  

Sievietes, daudzcīņa 1,2,3 kategorija 

1.-3. vietu ieguvējas (-us) apbalvo ar kausu, diplomu, piemiņas balvām; 

4. – 6. vietu vietu ieguvējas (-us) apbalvo ar diplomu un piemiņas balvām.  

Finālsacensībās atsevišķos daudzcīņas veidos. 

 1.-3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem. 

Pieteikums Iepriekšpieteikums līdz 2023.gada 03.februārim (Dalībnieku skaits); 

Pieteikumi dalībai jāiesniedz līdz 2023.gada 17.februārim 

Pieteikumā norāda dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gads, kategorija. 

Pieteikumu nosūta Rīgas Vingrošanas skolai uz e-pastu: 

vingrosanasskola@riga.lv. 

Datu apstrāde Piesakoties sacensībām sporta vingrošanā iesaistītās personas un dalībnieki 

izsaka savu piekrišanu 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, 
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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 

tīmekļa vietnē www.gymnast.lv un sociālajos tīklos (Facebook, Twitter u.c.), kā 

arī citu sadarbības partneru un atbalstītāju publicitātei. 

Dalības maksa Bezmaksas.  

Apdrošināšana Sacensību organizators nenes atbildību par nelaimes gadījumiem sacensību 

laikā. 

Izdevumi Transporta, viesnīcas izdevumus, ēdināšanu un veselības apdrošināšanu nosedz 

attiecīga organizācija.   

Medicīniskais dienests Sacensību laikā visiem dalībniekiem būs pieejams sertificēts medicīnas 

darbinieks. 

Rīgas Vingrošanas skolas 

Direktors 

Broņislavs Konstantinovičs 

10.01.2023 
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