Biedrība “Latvijas Karsēju sporta federācija”
Reģistrācijas Nr.:
Adrese:

40008258221
Mārupe, Kurpnieku iela 13

Latvijas karsēju sporta čempionāts 2019
MĒRĶI
•
•
•

Veicināt interesi par Karsēju sporta kustību Latvijā.
Veicināt Karsēju sporta attīstību ar konkurences palīdzību.
Izglītot publiku par karsēju sporta kustību un iepazīstināt ar raksturīgajiem trikiem

DALĪBNIEKI:
•

Latvijas karsējmeiteņu un karsēju sporta komandas

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA:
•
•
•

Karsējmeiteņu komandām uz studiju/grupu/treneru e-pastiem tiek izsūtīta informācija par
sacensību norisi 2019. gada 10. maijā un ielūgums dalībai.
Mājaslapā tiek publicēts sacensību nolikums un pieteikuma anketa.
Pieteikuma anketa jānosūta uz info@karseji.lv līdz 6. maijam.

DALĪBAS MAKSA:
•

Reģistrējoties jāiekasē dalības maksa – 5 EUR no cilvēka

NOMINĀCIJAS:
•

•

•

•

Karsēju šova kategorija
o 8-20 cilvēki
o Priekšnesuma garums 2-2.30 min
Karsējkomandu kategorija (cheerleading)
o 16-25 cilvēki
o Priekšnesuma garums 2-2.30 min
Iesācēji grupu cēlienu kategorijā
o 4-5 cilvēki
o Priekšnesuma garums 50sek- 1.10 min
Grupu cēlienu kategorija
o 3-5 cilvēki

•

o Priekšnesuma garums 50sek- 1.10 min
Partneru cēlienu kategorija (2 cilvēki)
o 2 cilvēki + 1 drošinātājs
o Priekšnesuma garums 50sek- 1.10 min

UZSTĀŠANĀS KĀRTĪBA:
•
•

Dalības apstiprināšana un starta kārtība visām komandām tiek paziņota ne vēlāk, kā 2018.gada 8.
maijā.
Sacensības norises kārtība:
o Iesācēju grupu cēlieni
o Grupu cēlienu kategorija
o Partneru cēlienu kategorija
o Karsēju šova kategorija
o Karsējkomandu kategorija
o Pārtraukumā šovs no viesmāksliniekiem
o Apbalvošana

VISPĀRĪGI NOSACĪJUMI:
•
•
•
•

Katrai komandai ir jāsagatavo sava izvēlētā mūzika „flesh” atmiņā un jāiesniedz pasākuma Dj, ne
vēlāk kā stundu pirms priekšsacīkšu sākuma.
Mūzika nedrīkst saturēt diskriminējošu tekstu vai lamu vārdus
Uzstāšanās tērpam jāaizsedz visas intīmās zonas, jāatbilst sabiedrībā pieņemtajam standartam
Komandām jāparaksta vienošanās par to, ka pasākuma laikā drīkst filmēt un fotogrāfēt, un ka šis
materiāls var tikt izmantots

VĒRTĪŠANAS KĀRTĪBA:
•

•

Karsēju šova kategorija:
Tiek vērtēti:
1. Tehniskais izpildījums - horeogrāfisko, akrobātisko un triku/pacēlienu (stunti) elementu
sarežģītība, izpildījuma sinhronitāte, horeogrāfijas atbilstība mūzikai, muzikalitāte, dejas
zīmējumu maiņa, telpas izmantošana, iekļaušanās laika limitā.
2. Mākslinieciskais izpildījums – oriģinalitāte, emocionālais kopiespaids, kopējais iespaids,
vizuālais tēls un atbilstība telpu futbola tematikai.
Ja pēc otrā priekšnesuma vienāds punktu skaits ir divām vai vairāk komandām, uzvarētāja
noteikšanā izšķirošā balss pieder žūrijas priekšsēdētājai.
Iesācēju grupu cēlieni, Grupu cēlienu kategorija un Partneru cēlienu kategorija
o Seko ICU 5. līmeņa noteikumiem
o Obligātās prasības uzskaitītas 1. tabulā

Tabula 1

Prasības

Partneru cēlieni

Grupu cēlieni

Grupu cēlieni, iesācēji

Ilgums

50-70 sekundes

50-70 sekundes

50-70 sekundes

Basket toss

Nav

Vismaz 2 elmenti

Vismaz 1 elements

Rotācijas

Vismaz 1 cēliens ar
rotāciju
Vismaz 1 elements

Vismaz 2 rotācijas –
viena cēlienā
Vismaz 2 elementi

Vismaz vienai daļējai
rotācijai
Vismaz 1 elemetns

Cēlieni uz 1
kājas

•

Karsējkomandu kategorija:
o Priekšnesumam jāatbilst ICU noteikumiem par 5. līmeņa karsēju sportu
o Noteikumi
latviešu
valodā
pieejami
šeit:
https://www.karseji.lv/wpcontent/uploads/2017/04/LKSF_Noteikumu_rokasgr%C4%81mata.pdf

ŽŪRIJA:
•
•

Priekšnesumus vērtēs starptautiska žūrija 5 cilvēku sastāvā
Vērtējumi būs publiski pieejami www.karseji.lv mājaslapā pēc sacensību noslēguma

