
XXIII SPORTA DEJU SACENSĪBAS  
LSPA 4.STUDIJU GADA STUDENTIEM 

“REKTORA KAUSS” 

NOLIKUMS 

Mērķis un uzdevumi: 
Veicināt sporta deju attīstību Latvijā; 
Noskaidrot labākos sporta deju pārus sacensībās 4.kursa ieskaites kursa “sporta dejas” ietvaros. 

Vadība: 
Sacensības vada LSPA Aciklisko sporta veidu katedra sadarbībā ar LSPA Sporta klubu. 
Sacensības tiesā apstiprināta tiesnešu kolēģija galvenā tiesneša vadībā. 

Laiks un vieta: 
2022.gada 13.decembis, plkst.15:30, 
LSPA, Brīvības gatvē 333, Rīgā, LSPA, Lielā vingrošanas zāle. 

Dalībnieki: 
Sporta deju sacensībās piedalās LSPA profesionālās bakalaura studiju programmas 4.studiju gada 
studenti. 

Reģistrācija: 
Pāra vārds, uzvārds vai arī dāmu solo dalība sacensībās jāreģistrē šeit, norādītajā saitē, līdz 
2022.gada 11.decembrim. Online reģistrācija ir obligāta. Sacensību reģistrācija un numura 
saņemšana notiek sacensību dienā, plkst. 14:15-15:00. Reģistrācija noslēdzas pusstundu pirms 
sacensību sākuma.  

Izpildāmās dejas: 
Lēnais valsis (W), Vīnes valsis (V), Kviksteps (Q), Samba (S), Ča-ča-ča (Ch), Džaivs (J). 

Sacensību programma: 
Precīza sacensību programma būs pieejama sacensību dienā. 

Tērpu un figūru noteikumi: 
Kopējais tērpu stils - 'The Great Gatsby' jeb Lieliskais Getsbijs. 
Standartdejās un latīņamerikas dejās:  
kungam - tumšas bikses, gaišs vai tumšs (vienkrāsains) krekls ar garām piedurknēm, kaklasaite vai 
tauriņš, atļauta arī veste, smokings vai fraka tikai standartdejās, piemēroti tumšas krāsas apavi un 
tumšas zeķes, sakārtota frizūra; 
dāmai - Kleita vai svārki un vienkrāsaina augša - blūze, bodijs, zeķubikses miesas krāsā (atļautas arī 
tīkliņzeķubikses), piemēroti apavi, sakārtota frizūra, lai netraucētu sev un deju partnerim (cope vai 
zema aste) un piemērots grims.  

NB! Lai piestiprinātu sacensību numuru, nepieciešamas saspraužamās adatas! 

https://forms.gle/G9L7xVxReuPZSpS28


Uzvarētāju noteikšana (sacensību tiesāšana): 
1. Sacensību vietu sadalījums notiek pēc skeitinga sistēmas; 
2. Sacensības tiesā apstiprināts tiesnešu sastāvs; 
3. Vērtēšana ir aizklāta; 
4. Pēc reģistrācijas beigām, īsi pirrms sacensību sākuma, būs zināms kārtu skaits, kas jādejo pāriem, 

atkarībā no reģistrēto pāru skaita sacensībās; 
5. Finālā piedalās 6-7 deju pāri (atkarīgs, cik pāri uzsāk sacensības). 

Apbalvošana: 
Visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Visi sacensību dalībnieki saņem 
diplomus. Finālisti tiek apbalvoti ar diplomiem un medaļām. Absolūtie sacensību uzvarētāji saņems 
kausus. Pāri tiks apbalvoti arī īpašās nominācijās, kā arī tiks noskaidrota skatītāju simpātiju balva. 
Dāmu solo grupas dalībnieces saņems diplomus un balvas.  

Kontaktpersona: 
Sacensību koordinatore -  
Marta Kalēja-Irbe 
+37129346154 
martakalejairbe@gmail.com 


