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Mērķis un uzdevumi: Veicināt sporta deju attīstību Latvijā. Noskaidrot labākos sporta deju pārus sacensībās.  
 
Vadība:  
Sacensības vada LSPA vingrošanas katedra sadarbībā ar LSPA sporta klubu. 
Sacensības tiesā apstiprināta tiesnešu kolēģija galvenā tiesneša vadībā. 
 
Laiks un vieta:  
Sacensības notiks Rīgā, Brīvīgas gatvē 333, LSPA sporta spēļu zālē (A korpuss – 129 telpa.), 2018.g. 17. 
janvārī, plkst. 15:30. Sacensību beigas ~ 17:30. 
 
Dalībnieki: Sporta deju sacensībās piedalās LSPA profesionālās programmas 4. kursa studenti. 
 
Izpildāmās dejas: Lēnais valsis, Kviksteps, Ča-ča-ča, Džaivs, Vīnes valsis. 
 
Dejotāju tērpu un frizūru noteikumi: 
Standartdejās un Latīņamerikas dejās: 
partnerim – tumšas bikses, gaišs krekls – vienas krāsas ar garām piedurknēm, standartdejās kaklasaite un ir 
atļauta veste, tumšas zeķes, tumšas kurpes. Sakārtota frizūra – mati pieguļ pie galvas. 
partnerei – kleita vai svārki, standartdejās zemāk par ceļiem, un blūze, kurpes. Ja ir zeķubikses, tad tām jābūt 
miesas krāsā. Sakārtota frizūra, ja ir gari mati tad tos noteikti jāsavāc kopā. 
 
Reģistrācija: Sacensību reģistrācija notiek sacensību dienā, plkst. 13:30 – 14:30. Reģistrācija beidzas 1 stundu 
pirms sacensību sākuma. 
Reģistrējoties jānorāda partnera un partneres vārds un uzvārds, jāsaņem sacensību numurs. 
 
Uzvarētāju noteikšana (sacensību tiesāšana): 
1. Sacensību rezultātu analīze notiek pēc kritēriju vērtēšanas sacensību priekškārtās, pēc skeitinga sistēmas 

finālā. 
2. Sacensības tiesā apstiprināta tiesnešu kolēģija. 
3. Tiesāšana ir aizklāta. 
4. Uz nākamo sacensību kārtu tiek izvirzīts galvenā tiesneša pirms sacensībām noteiktais pāru skaits, kuriem 

ir vislielākā atzīmju summa. 
5. Pāru skaits sacensību kārtās: finālā 6 - 7 pāri, ½ finālā reģistrēto pāru skaits. 
 
Apbalvošana: Finālisti tiek apbalvoti ar diplomiem, medaļām un balvām. 
Pāri tiks apbalvoti arī nominācijās, kur labākos pārus izvēlēsies žūrija un skatītāji, kā arī atsevišķa apbalvošana 
notiks Vīnes valša kausa sacensībās. 
 
Sacensību programma: Programma būs pieejama sacensību dienā. 
 
Pieteikumi: Pieteikumus var iesniegt sākot ar 11. decembri līdz 2018.g. 17. janvārim LSPA vingrošanas 
katedrā. Pieteikuma formu skatīties vingrošanas katedrā. 
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