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Mērķis: 

Radīt priekšstatu par mācību programmas kopumu vingrošanas kursa ietvaros 1.studiju gada 

studentiem.  

Popularizēt vingrošanu kā aktīva dzīvesveida sastāvdaļu Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmijas (turpmāk tekstā LSPA) studentiem un docētājiem. 

 

Uzdevumi:  

1. Parādīt vienotā kompozīcijā mākslas vingrošanas, aerobikas, akrobātikas un citus 

vingrošanas elementus. 

2. Noskaidrot un apbalvot 3 labākās studentu grupas un pasniegt veicināšanas balvas 

nominācijās: 

- 3 labākās studentu grupas 

- „Vingrotājs - 2017” 

- „Vingrotāja – 2017” 

 

 Vieta un laiks: 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, A korpusa sporta spēļu zāle.  

Sacensības notiks 2017. gada 24. maijā. 

Sacensību sākums plkst. 15.30. 

 

Sacensību vadība: 
Sacensības organizē LSPA Sporta klubs un Vingrošanas katedra. 

Sacensību galvenais tiesnesis Leonīds Žilinskis. 

Žūrijas priekšsēdētājs – studiju departamenta vadītājs Ivars Kravalis.  

 

Dalībnieki: 
Sacensībās piedalās LSPA Sporta zinātnes 1.studiju gada studenti. 

      

Sacensību programmas saturs: 

     Izvēles kompozīcija. Ilgums no 7 līdz 10 minūtēm. 

1. Aerobikas kombinācija ar vingrošanas bumbām vai/un apļiem pēc izvēles. 

2. Aerobikas kombinācija uz stepa platformām ar patstāvīgi sastādītu spēka daļu (spēka 

daļas ilgums min 16 skaitījumi). 

3. Vingrojumi uz imitētiem vingrošanas rīkiem pēc izvēles (līdztekas, līdztekas ar dažāda 

augstuma kārtīm, stienis). 

4. Akrobātikas obligātie elementi: kūlenis uz priekšu un atpakaļ; pārmetiens sānis; stāja 

pēc izvēles (uz skausta, uz galvas, uz rokām) – jāizpilda katram dalībniekam.  



 
5. Piramīdas: pāros, grupās un viena kopīga piramīda visai grupai. 

6. Lēcieni no tramplīna (pēc izvēles). 

7. Programmā var iekļaut kustības (kombinācijas) ar dažādiem priekšmetiem un ierīcēm. 

 

Apbalvošana:   

Pirmo, otro un trešo vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar klinģeriem un diplomiem. 

Uzvarētāji nominācijās „Vingrotājs - 2017” un „Vingrotāja - 2017” tiks apbalvoti ar 

specbalvām. 

 

Pieteikumi: 
Iepriekšējos pieteikumus grupām sūtīt uz LSPA Vingrošanas katedras e-pastu 

diana.krafte@lspa.lv  līdz 22.maijam, plkst. 15.00. 

Starta pieteikumus grupas pārstāvjiem iesniegt sacensību dienā - 2017. gada 24. maijā 239. 

kabinetā. Grupu uzstāšanās secību noteiks izlozes kārtā. Izloze notiks 239.kabinetā, 2017. 

gada 24. maijā, plkst. 11.30. 
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