LATVIJAS XXIX UNIVERSIĀDES STUDENTU ČEMPIONĀTA
(2018./2019. studiju gads)
NOLIKUMS
ESTĒTISKAJĀ VINGROŠANĀ
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MĒRĶIS UN UZDEVUMI:
1.1. Noskaidrot labāko augstskolu komandu estētiskajā vingrošanā.
1.2. Popularizēt estētisko vingrošanu.
1.3. Veicināt dalībnieču fizisko attīstību un veselības nostiprināšanu.
1.4. Draudzīgu savstarpējo attiecību pilnveidošana.
1.5. Organizēt brīvā laika aktīvo atpūtu.
NORISES VIETA UN LAIKS:
2.1. Sacensības notiek 2019.gada 14.aprīlī Rīgas Rīnūžu vidusskolā, Augusta Dombrovska iela 88, sporta
zāle.
2.2. Sacensību sākums 14:00 (izmaiņu gadījumā laiks tiks paziņots).
SACENSĪBU VADĪBA:
3.1. Sacensības vada LASS sadarbībā ar LEVA.
3.2. Galvenā tiesnese - Ļubova Maļarenko.
3.3. Galvenā sekretāre - Santa Romanova.
DALĪBNIEKI:
Latvijas augstskolu estētiskās vingrošanas komandas. Cilvēku skaits komandā no 6 līdz 10.
PROGRAMMA:
Universiādes sacensībās komandas piedalās ar grupu vingrojumu bez priekšmeta.
SACENSĪBU VĒRTĒŠANA:
6.1. Sacensības vērtē pēc starptautiskajiem sacensību noteikumiem. Sacensības vērtē trīs tiesnešu grupas:
• TV - tehniskā vērtība (maks. 6,0 punkti)
• AV - artistiskā vērtība (maks. 4,0 punkti)
• EX – izpildījums (maks. 10,0 punkti)
Tiesāt TV, AV, un EX var tie tiesneši, kuri piedalījušies tiesnešu seminārā un nokārtojuši eksāmenu.

6.2. Sacensības notiek divos apļos: priekšsacīkstes, maksimālā punktu summa – 20,0 punkti un
finālsacensības ar maksimālo punktu summu – 20,0 punkti. Galīgais rezultāts sastāv no punktu summas,
saņemtas priekšsacīkstēs, un finālsacensībās kopā, maksimāli sastāda - 40,0 punktus.
7. APBALVOŠANA:
Komandas, godalgoto vietu ieguvējas, tiek apbalvotas ar diplomiem un medaļām.
1.vieta saņem kausu.
8. ATBILDĪBA:
Vingrotājas pašas atbild par savu veselības stāvokli.
9. DROŠĪBAS NOTEIKUMI:
Dalībniekiem pasākuma laikā jāpārvietojas tikai sacensību norises teritorijā, ievērojot personīgo un citu
dalībnieku drošību. Visiem pasākuma dalībniekiem jāievēro organizatoru izvirzītās prasības pasākuma gaitā.
Katrs dalībnieks ir atbildīgs par apkārtējo vidi. Dalībniekiem obligāti jālieto sporta veidam atbilstošs tērps.
10. SACENSĪBU PIETEIKUMS:
10.1.
Iepriekšējo pieteikumu iesniegt līdz 20.03.2019. SMS veidā vai zvanot pa tālruni 26562111 Ļubovai
Maļarenko vai sūtot pa elektronisko pastu lubova.malarenko@lspa.lv.
10.2.
Galīgo pieteikumu iesniegt līdz 04.03.2019. pa e-pastu lubova.malarenko@lspa.lv.
10.3.
Komandas pieteikums pieejams šeit: https://www.studentusports.lv/235/Pieteikumi/

