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 APSTIPRINU 

Latvijas Ielu Vingrošanas Federācijas  

valdes priekšsēdētājs un prezidents Rolands Kikors 

2020.gada 14.jūlijā 

     

Latvijas Republikas Čempionāta “Ielu Vingrošanā” 

 

NOLIKUMS 

Rīgā 

 

Apstiprināts 2020. gada 14.jūlijā          

 

1. Nolikums nosaka Latvijas Ielu Vingrošanas Federācijas sacensību – Latvijas Republikas čempionāta 

(turpmāk – sacensības) norisi. 

 

2. Sacensību mērķis un uzdevumi: 

 

2.1. mērķis – veicināt ielu vingrošanas popularitāti un attīstību Latvijā; 

2.2. uzdevumi: 

2.2.1. popularizēt veselīgu dzīvesveidu; 

2.2.2. pavadīt brīvo laiku ģimeniskā, aktīvā un veselīgā sporta pasākumā; 

2.2.3. noskaidrot labākos un spēcīgākos ielu vingrotājus reģionos; 

2.2.4. noskaidrot Latvijas Republikas Čempionāta uzvarētājus 2020.gadā.  

 

3. Sacensību norises laiks un vieta: 

 

3.1. sacensību norises laiks: 

2020.gada 8.augusts no plkst.11:00 līdz 18:00 

3.2. norises vieta: 

“Grīziņkalna sporta komplekss, Rīga, Pērnavas iela 42” 

 

4. Sacensības organizē “Latvijas Ielu Vingrošanas Federācija”; 

 

5. Sacensību dalībnieki - ielu vingrotāji no Rīgas un citām Latvijas pilsētām/novadiem, ievērojot šādus 

nosacījumus:  

5.1. Pietiekumu par katru sportistu iesniedz tā pārstāvošā organizācija, kuru sportists pārstāv 

sacensībās. Gadījumā, ja sportists nepārstāv nevienu no ielu vingrošanas sporta organizācijām, 

tas iesūta individuālu pieteikumu; 

5.2. Par Nolikuma 5.1.punktā minēto organizāciju var būt gan organizācija, kura ir biedrības 

“Latvijas Ielu Vingrošanas Federācija” biedrs saskaņā ar federācijas statūtu 4.1.punktu, gan arī 

jebkura cita organizācija, kura ir atsevišķi reģistrējusies kā juridiskā persona vai sporta skola. 

 

6. Pieteikšanās sacensībām: 

 

6.1. Pieteikšanās dalībai sacensībās var notikt šādā formā: 

6.1.1. ja pieteikumus par sprotistiem iesniedz tā pārstāvošā organizācija, tā ne vēlāk kā līdz 

31.jūlijam nosūta Federācijai iesnieguma elektronisko formu (pieejama šeit: 

https://forms.gle/KdtfivaXxHBvjwzz6 ), norādot savas organizācijas nosaukumu, 

reģistrācijas numuru, organizācijas vadītāju, tā kontaktinformāciju (telefons, e-pasts), kā arī 

par sportistiem šādu informāciju – vārds, uzvārds, vecums, disciplīna/as un kategorija/as, 

kurās piedalās attiecīgie sportisti. 

https://forms.gle/KdtfivaXxHBvjwzz6
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6.1.2. ja sportists sacensībās piedalās bez tā pārstāvošās organizācijas, tas individuāli nolikuma 

6.1.1.norādītājā termiņā nosūta Federācijai iesnieguma elektronisko formu (pieejama šeit: 

https://forms.gle/G2HinAdi82G7ZYww5 ). 

6.2. Sacensību dienā sacensību norises vietā pieteikšanās un reģistrācija dalībai sacensībās netiek 

pieļauta. Gadījumā, ja kāds no sportistiem (sacensību dalībniekiem) pēc Nolikuma 6.1.punktā 

minētā termiņa vēlas atteikties no dalības sacensībās, tā pārstāvošajai organizācijai ir jāiesniedz 

oficiāls rakstisks iesniegums brīvā formā, norādot šādas atteikšanās iemeslu. Ja sportistam nav 

tā pārstāvošā organizācija, sportists šādu rakstisku pietiekumu iesniedz pats personīgi. Ja šāds 

iemesls ir radies sacensību dienā, izmaiņas dalībā ir obligāti saskaņojamas ar sacensību galveno 

tiesnesi, kā arī tiek fiskētas sacensību protokolā rakstiski. Gadījumā, ja kāds no dalībniekiem 

atsakās no dalības sacensībās pēc Nolikuma 6.1.punktā minētā termiņa, akreditācijas maksa 

netiek atmaksāta; 

6.3. “Freestyle” disciplīnas dalībniekiem vienlaicīgi ar pieteikšanos ir jāiesūta arī savs mūzikas 

ieraksts Latvijas Ielu Vingrošanas Federācijai e-pastā: v7sounds@gmail.com, kā arī tā 

formātam ir jābūt šādam: mp3. Nav pieļaujami tādi mūzikas ieraksti, kuri satur rupjas, 

rasistiskas, anti-nacionālistiski noskaņotas vai diskriminējošas frāzes jebkurā no Pasaules 

valodām. Mūzikas ieraksta ilgums nevar pārsniegt: 

a) 1.raundam – 2 (divas) minūtes vingrinājumu izpildei, bet kopā 2,5 (divas) minūtes un (30) 

sekundes; 

b) 2.raundam – 3 (trīs) minūtes vingrinājumu izpildei, bet kopā 3,5 (trīs) minūtes un (30) 

sekundes;  

 

7. Reģistrācija sacensībām un akreditācijas maksa: 

 

7.1. Dalībnieki un/va to pārstāvošās organizācijas, kuras ir Nolikuma 6.1.punktā noteiktajā termiņā 

pieteikušās sacensībām, Nolikuma pielikuma 1.punktā norādītajā laikā sacensību norises dienā 

reģistrējas sacensībām. Reģistrācijas laikā dalībniekiem ir jāuzrāda personu apliecinošs 

dokuments (derīga pase vai identifikācijas karte), kā arī jāveic medkomisijas pārbaude, kuru 

nodrošinās federācija pirms katra dalībnieka atzīmēšanas sacensību protokolā; 

7.2. Par katru dalībnieku, kas piedalīsies sacensībās, tā pārstāvošā organizācija ne vēlāk kā līdz 

2020.gada 31.jūlijam samaksā akreditācijas maksu, pārskaitot to uz Federācijas norēķinu kontu 

Nr.LV51UNLA0050015040462, kas atvērts AS “SEB banka”, bankas kods: UNLALV2X. 

Maksājuma mērķī jānorāda: “Akreditācijas maksa par dalību LIVF 2020.gada sacensībās – LR 

Čempionāts. Akreditācijas maksas apmērs ir šāds: 

7.2.1. Organizācijai, kura nav biedrības “Latvijas Ielu Vingrošanas Federācija” biedrs saskaņā 

ar federācijas statūtu 4.1.punktu – EUR 7,00 (septiņi euro) par katru dalībnieku, kurš 

piedalīsies sacensībās; 

7.2.2. Organizācijai, kura ir federācijas biedrs federācijas statūtu 4.1.punkta izpratnē – EUR 

5,00 (pieci euro) par katru dalībnieku, kurš piedalīsies sacensībās; 

7.2.3. Dalībniekiem, kas sacensībās piedalās individuāli bez tā pārstāvošās organizācijas – EUR 

7,00 (septiņi euro). 

7.3. Akreditācijas maksa ir vienreizēja gada maksa katra sportista dalībai visās “Latvijas Ielu 

Vingrošanas Federācija” rīkotajās sacensībās 2020.gadā (ja tādas būs), un tās atkārtota samaksa 

nav nepieciešama.  

7.4. Akreditācijas maksas samaksa skaidrā naudā, kā arī pēc Nolikuma 7.2.punktā minētā termiņa 

nav pieļaujama. Akreditācijas maksas neveikšanas gadījumā sportists netiek pielaists pie 

sacensībām 2020.gadā vai tiek diskvalificēts no turpmākajām sacensībām. 

 

 

 

 

https://forms.gle/G2HinAdi82G7ZYww5
mailto:v7sounds@gmail.com
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8. Sacensību norise, uzdevumi un vērtēšana norādīta mājaslapā – www.livf.lv. Sacensības notiek pēc 

Starptautiskās Ielu Vingrošanas Federācijas (World Street Workout and Calisthenics Federation) 

apstiprinātajiem noteikumiem. 

 

9. Sacensību disciplīnas un laiki: 

 

10:00 – 10:30 Dalībnieku reģistrācija un medkomisijas pārbaude visās disciplīnās (izņemot 

Freestyle). 

14:00 – 14:30 Dalībnieku reģistrācija un medkomisijas pārbaude Freestyle disciplīnās.  
 

9.1. Divcīņa vīriešiem (11:00 – 12:00): 

 

9.1.1. Jauniešiem no 14 līdz 17 gadiem (ieskaitot) 

Pievilkšanās ar svaru +16kg 

Atspiešanās uz līdztekām ar svaru +24kg 

9.1.2. Pieaugušajiem no 18 gadiem 

Pievilkšanās ar svaru +24kg 

Atspiešanās uz līdztekām ar svaru +32kg 

 

9.2. Spēka un izturības sacensības “Sešcīņa” vīriešiem (12:15 – 13:15): 

 

9.2.1. Jauniešiem no 14 līdz 17 gadiem (ieskaitot); 

9.2.2. Pieaugušajiem no 18 gadiem; 

 

9.3. Freesytle jeb Brīvā stila sacensības (14:45 – 16:30). 

 

9.3.1. Jauniešiem no 14 līdz 17 gadiem (ieskaitot); 

9.3.2. Pieaugušajiem no 18 gadiem. 

 

9.4. Sacensības zēniem un meitenēm (11:00-12:00). 

No 7 līdz 13 gadu vecumam (ieskaitot). 

 

9.5. Sacensības sievietēm (12:15 – 13:15) – divcīņa un sešcīņa. 

No 14 gadu vecuma. 

 

9.6. Reģistrācijas un sacensību sākums nemainīgs. Sacensību disciplīnu laiki var mainīties (tikt 

pārcelti uz vēlāku laiku) atkarībā no dalībnieku skaita un citiem faktoriem. 

 

10. Drošības noteikumi sacensību laikā: 

 

10.1. Sacensību dienā, reģistrējoties sacensībām, katrs dalībnieks parakstās par to, ka apņemas ievērot 

sacensību noteikumus, kurus sacensību galvenais tiesnesis izklāstīs pirms sacensību sākuma. Ja ir 

jebkādas aizdomas par veselības problēmām, tad sacensību dalībniekiem tas jāziņo tiesnešiem un 

sacensību norises vietā esošajam ārstam.  

10.2. Sacensību laikā aizliegts : 

10.2.1. veidot situācijas, kurās varētu rasties konflikts; 

10.2.2. atstāt aiz sevis atkritumus; 

10.2.3. smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, toksiskās vai citas apreibinošas vielas; 

http://www.livf.lv/
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10.2.4. traucēt tiesnešu darbu, bez tiesnešu atļaujas sarunāties ar tiesnešiem; 

10.2.5. pārkāpt Ceļu satiksmes noteikumus un sabiedriskās kārtības normas; 

10.2.6. bojāt sacensību norises vietā esošo inventāru. 

 

11. Diskvalifikācija: 

 

11.1. sacensību dalībnieki pēc sacensību organizatoru lēmuma var tikt diskvalificēti par nepakļaušanos 

tiesnešu prasībām vai šajā Nolikumā noteikto noteikumu neievērošanu. 

11.2. Dalībnieki/organizācijas, kuri/as būs nokavējuši/as kādu no Nolikuma 6., kā arī 7.punktā 

minētajiem termiņiem, netiek pielaisti/as pie sacensībām un/vai tiek automātiski diskvalificētas bez 

izņēmumiem. 

 

12. Apbalvošana. 

 

12.1. “Freestyle” jeb “Brīvā stila” disciplīna, Spēka disciplīna “Divcīņa” vīriešiem, Spēka un 

izturības disciplīna “sešcīņa” vīriešiem, Divcīņa sievietēm un Spēka un izturības disciplīna 

“Sešcīņa” sievietēm. 

Katrā vecuma vai dzimuma kategorijā tiek apbalvoti 3 labākie sportisti ar medaļām, diplomiem un 

balvām. 

 

12.2. Sacensības zēniem un meitenēm “Trīscīņa” 

Kātrā no dzimuma kategorijām tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji ar medaļām, diplomiem un 

balvām. 

 

12.3. Apbalvošanas ceremonija paredzēta plkst.17:00. 
 

13. Sacensību koordinatori – (1) Latvijas Ielu Vingrošanas Federācijas Prezidents Rolands Kikors (mob. 

+371 26322559); Latvijas Ielu Vingrošanas Federācijas Viceprezidents Aleksandrs Ivaško (mob. 

+37127146693). 

 

14. Sacensību galvenais tiesnesis – Latvijas Ielu Vingrošanas Federācijas Ģenerālsekretārs Kārlis Erlats 

(mob. +37127822228). 

 

Latvijas Ielu Vingrošanas Federācijas 

Prezidents un Valdes Priekšsēdētājs 

 

Rolands Kikors 

/personiskais paraksts/ 

 

 


