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Latvijas Telpu futbola svētki 2019: Karsējmeiteņu sacensību nolikums 

  

  

MĒRĶI: 

 Latvijas telpu futbola svētku 2019 ietvaros, 7. aprīlī, noteikt Latvijas labāko telpu 

futbola karsējmeiteņu komandu.   

 Veicināt interesi par karsējmeiteņu kustību Latvijā un to iesaisti telpu futbolā.  

 Veicināt karsējmeiteņu attīstību ar konkurences palīdzību.  

 

DALĪBNIEKI: 

 Latvijas karsējmeiteņu komandas (Latvijas telpu futbola karsējmeitenes, kā arī 

citas karsējmeiteņu komandas Latvijā). 

 

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA: 

 Latvijas telpu futbola klubu karsējmeiteņu komandām uz studiju/grupu/treneru e-

pastiem tiek izsūtīta informācija par karsējmeiteņu sacensību norisi Latvijas Telpu 

futbola svētku 2019 ietvaros 7. aprīlī un ielūgums dalībai.  

 Pielikumā tiek nosūtīts karsējmeiteņu sacensību nolikums un pieteikuma anketa. 

 Pieteikumi dalībai sacensībās jāiesūta līdz 24. martam. 

 

KOMANDA: 

 Maksimālais dalībnieku skaits komandā 12 karsējmeitenes (priekšnesuma laikā uz 

laukuma nedrīkst atrasties vairāk par 12 karsējmeitenēm, kā arī priekšnesumā 

nedrīkst piedalīties puiši).  

 

PRIEKŠNESUMI: 

 Katra karsējmeiteņu komanda sagatavo divus priekšnesumus: 1) vienu īso deju 

(45 – 60 sekundes), 2) vienu garo deju (1:30 min. līdz 2:00 min.).  

 

TĒRPI: 

 Uz dejotāju tērpiem drīkst būt tikai apģērbu ražotāju zīmes un kluba logo (ja tērpu 

dizainā ir iekļauti klubu sponsoru logo, to izmantošana jāsaskaņo ar LTFA). 
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 Tērpi nedrīkst būt diskriminējoši un karsējmeitenēm jaunākām par 16 gadiem – ar 

pārspīlēti atkailinošiem elementiem. 

 

UZSTĀŠANĀS KĀRTĪBA: 

 Dalības apstiprināšana un starta kārtība visām karsējmeiteņu komandām tiek 

paziņota ne vēlāk, kā 2019. gada 29. martā. 

 Sacensības tiek sāktas ar garajām dejām, kas tiek dejotas pirms Zvaigžņu spēles 

atklāšanas - Latvijas Telpu futbola svētku 2019 kulminācijas. Katra karsējmeiteņu 

komanda dejo garo deju pēc izlozētās kārtības. Nodejojot garās dejas, 

karsējmeitenes nostājas laukumā, veidojot „koridoru” un sagaidot abas Zvaigžņu 

spēles komandas. Nākamās (īsās) dejas tiek aizvadītas Zvaigžņu spēles laikā, 

apstādinot spēli uz minūti katrai karsējmeiteņu komandai kartībā, kuru nosaka 

žūrija pēc garajām dejām: pirmā startē komanda ar mazāko punktu summu. Visas 

īsās dejas tiek dejotas 1. un 2.  puslaika laikā. 

 Pēc Zvaigžņu spēles beigām, laukumā tiek izsauktas visas karsējmeiteņu 

komandas un tiek paziņoti 1., 2. un 3.vietas ieguvēji kā arī simpātiju balva (visām 

dalībniecēm obligāti ir jāpiedalās apbalvošanā, iznākot laukumā).  

 

VĒRTĒŠANA: 

 Žūrija. Komandu priekšnesumus vērtē profesionāla žūrija piecu cilvēku sastāvā. 

Žūrijas izvietojums ir pirms tribīnēm iepretim laukuma centra līnijai, lai labāk 

novērtētu sinhronitāti un kopējo dejas zīmējumu.   

 Vērtēšana. Maksimālais punktu skaits, ko komanda var saņemt par katru 

priekšnesumu ir 35 punkti. Katrā no vērtēšanas kritērijiem var saņemt vienu 

atzīmi no 1 - 10 punktiem.  

 Tiek vērtēti:  

1. Tehniskais izpildījums - balanss, lēcieni, akrobātiskie elementi (maksimālais 

punktu skaits - 15). 

2. Kompozīcija - mūzikas lietojums, iekļaujoties noteiktajos laika rāmjos, 

horeogrāfijas precizitāte un līmeņi, figūras un zīmējumi (maksimālais punktu skaits - 

10). 

3. Artistiskums - tērpi, sinhronitāte, emocionalitāte, šova elementi, kopiespaids 

(maksimālais punktu skaits - 10). 
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Ja pēc otrā priekšnesuma vienāds punktu skaits ir divām vai vairāk komandām, 

uzvarētāja noteikšanā izšķirošā balss pieder žūrijas priekšsēdētājam (ai). 

 

 Vērtēšanas tabula. 

Kritēriji Apraksts Punkti 

Tehniskais 

izpildījums 

Balanss Jāietver vismaz 1 elements: 

-Balanss uz 1 kājas ( papēža nostiepšana, kājas vēziens) 

-360˚ (vai vairāk) grieziens uz vienas kājas vai ceļa 

-Illusioon (labelle jeb taurenītis) 

-Roku stāja vai stāja uz rokām 
 

M
īn

u
si

 

-Līdzsvara zudums 

-Fiksēta sākuma un beigu pozīcija 

-Nenostiepti ceļi un pirkstgali 

 

5 

Lēcieni Jāietver vismaz divi lēcieni 

(individuāli vai visa grupa). 

 

Piemērs – lēciens špagatā, pike, herkie, platais (toe touch) 

- Fiksēta sākuma un beigu pozīcija 

-Smaga piezemēšanās 

-Maza amplitūda 

-Nenostiepti ceļi un pirkstgali 

 

5 

Akrobātiskie 

elementi 

Vismaz 2 akrobātikas elementi dejā 

(individuālie vai grupas). 

Metieni (basket tosi), pārmetieni, ritentiņi, špagati, 

cēlieni (stunti), salto u.c. 

-Slikta tehnika 

-Līdzsvara trūkums 

-Kritieni 

- Nenostiepti ceļi un pirkstgali  

 

5 

Kompozīcija Mūzikas 

lietojums 

Mūzikas lietojums, iekļaujoties noteiktajos laika rāmjos.  Akcenti triku laikā, atbilstība 

priekšnesumam.  

Ritma, tempa un mūzikas maiņas. 

 

 

10 

Horeogrāfijas 

precizitāte 

Stingras, noteiktas kustības. Fiksētas pozīcijas. 

Horeogrāfijas 

līmeņi 

Kustības, horeogrāfija dažādos līmeņos un virzienos.  

Kanona izmantošana. 

Figūras, 

zīmējumi 

Dažādi zīmējumi un pārvietošanās uz dažādiem zīmējumiem. Zīmējumu precizitāte, līdzināšanās 

precīzās figūrās (trīsstūris, līnija, aplis u.c.). 

Artistiskums, 

priekšnesums 

   Tērpi Tērpu atbilstība priekšnesumam, izmantoti atribūti, pušķi, vai šova elementi. 
 

10 

Sinhronitāte Dejas sinhrons izpildījums. 

Emocionalitāte, 

šovs 

Dejā ietverta tēma vai stāsts, kas attēlots izmantojot dejotāju emocijas, horeogrāfijas izvēlēto stilu 

un mūziku. 

Kopējais 

iespaids 

Kreativitāte, oriģināla horeogrāfija. Izmantoti dažādi dejas stili. 

Elementi tiek izpildīti droši un stabili. 

Akrobātikas elementi un lēcieni iesaistīti dejā atbilstoši mākslinieciskajam mērķim. 

KOPĀ 
35 
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 Skatītāju simpātijas balvas noteikšana: 

Skatītāji aizpilda speciālus kuponus, kas tiek dalīti pirms Zvaigžņu spēles. 

 

VISPĀRĪGI NOSACĪJUMI: 

 Latvijas Telpu futbola svētku 2019 ietvaros katrai karsējmeiteņu komandai 

pienākas ūdens iepakojums (1,5l x 6).  

 Katrai karsējmeiteņu komandai ir jāsagatavo sava izvēlētā mūzika „flesh” atmiņā 

un jāiesniedz pasākuma Dj, ne vēlāk kā stundu pirms priekšsacīkšu sākuma.  

 Katrai karsējmeiteņu komandai ir pienākums piedalīties Zvaigžņu spēles 

aktivitātēs Latvijas Telpu futbola svētku 2019 ietvaros, akceptēt pasākuma 

noteikumus un rīkotāju prasības. Lūgums piedomāt pie atbilstošu apavu izvēles, 

ņemot vērā, ka dejas notiek iekštelpās un atsevišķi apavi bojā sporta zāles grīdas 

segumu (nedrīkst deju tērpos izmantot apavus uz papēža). 

 Ja dejās tiks izmantota īpaša atribūtika, lūgums to saskaņot ar LTFA. 


