
 
Ierobežotas pieejamības ārēja informācija 

 

 

 

 

 

Biedrība “Latvijas Karsēju sporta federācija” 

Reģistrācijas Nr.:            40008258221 

Adrese:        Mārupe, Kurpnieku iela 13 

 

Latvijas atklātais čempionāts karsēju sportā 2020 

 

PASĀKUMA NORISES VIETA, LAIKS 

• Vieta: Rīgas 49. vidusskolas sporta komplekss, Krišjāņa Valdemāra iela 65, Rīga, LV-1010 

• Sacensību sākums: 14. marts, 13.00 

• Ieeja no 12.00 

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 2020. gada 4. februārī un ielūgums dalībai. 

• Mājaslapā tiek publicēts sacensību nolikums un pieteikuma saite (šeit pieteikuma anketa ) 

• Saite jāaizpilda  līdz 10. martam. 

 

NOMINĀCIJAS: 

• Karsējmeiteņu dejas kategorija juniori 

o Dalībnieku vecums līdz 16 gadiem (Ieskaitot) 

o 8-16 cilvēki 

o Priekšnesuma garums 2-2.30 min 

• Karsējmeiteņu dejas kategorija adults 

o Dalībnieku vecums no 15 gadiem 

o 8-16 cilvēki 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe53ErndSjo61VU--K8vRn7DUQqEaZ_M5RQwX1vYD1KSoHVlg/viewform


 
Ierobežotas pieejamības ārēja informācija 

 

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 2020.gada 

13. martā. 

• Sacensības norises kārtība:  

o Karsējmeiteņu dejas kategorija juniori 

o Karsējmeiteņu dejas kategorija adults  

o Iesācēju grupu cēlieni 

o Grupu cēlienu kategorija 

o Partneru cēlienu kategorija 

o Pārtraukumā paraugdemonstrējumi no izlases, žūrijas un  

o Apbalvošana 

VISPĀRĪGI NOSACĪJUMI: 

• Katrai komandai ir jāsagatavo sava izvēlētā mūzika „flesh” atmiņā un jāiesniedz pasākuma Dj, ne 

vēlāk kā 30 min pirms sacensību sākuma. 

• Katram klubam tiek piešķirta sava individuāla ģērbtuve 

• 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  

VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA: 

• Karsējmeiteņu dejas kategorijas:  

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. 

Vērtēšanas tabula atrodama pielikumā 1. 
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• Iesācēju grupu cēlieni, Grupu cēlienu kategorija un Partneru cēlienu kategorija 

o Seko ICU 5. līmeņa noteikumiem 

o Obligātās prasības uzskaitītas 1. tabulā 

 

1. tabula.  

 

 Iesācēju grupu cēlieni Grupu cēlieni Partneru cēlieni 

Baskets Vismaz 1 basketi ar 
vismaz viena elementa 
izpildi 

  

Augšējais (extended) 
cēliens 

Vismaz 2 augšējie 
cēlieni 

Vismaz 4 augšējie 
cēlieni, no kuriem 
vismaz 1 ir libertijs 

Vismaz 3 augšējie 
cēlieni, no kuriem 1 ir 
augšējais libertijs 

Grieziens cēlienā – 
vertikālajā asē 

 Vismaz 1 grieziens 
cēlienā 

Vismaz 1 grieziens 
cēlienā 

Ielādēšana (“mount”) Vismaz 2 dāžadi 
ielādēšanas veidi 

Vismaz 3 dāžādi 
ielādēšanas veidi 

Vismaz 2 dažādi 
ielādēšanas veidi 

Nolaišanas kustība 
(“dismount”) 

Vismaz 2 dažādas 
nolaišanas kustības 

Vismaz 3 dažādas 
nolaišanas kustības 

Vismaz 2 dažādas 
nolaišanas kustības 

Rotācijas cēliens  Vismaz 1 rotācijas 
cēliens 

 

Pārējas cēliens 
(“transition”) 

Vismaz 2 pārējas cēlieni Vismaz 3 pārējas cēlieni Vismaz 2 pārējas cēlieni 

 

• Karsējkomandu kategorija: 

o Priekšnesumam jāatbilst ICU noteikumiem par 5. līmeņa karsēju sportu 

o Noteikumi latviešu valodā pieejami šeit: https://www.karseji.lv/wp-

content/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 

  

https://www.karseji.lv/wp-content/uploads/2017/04/LKSF_Noteikumu_rokasgr%C4%81mata.pdf
https://www.karseji.lv/wp-content/uploads/2017/04/LKSF_Noteikumu_rokasgr%C4%81mata.pdf
http://www.karseji.lv/
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1. pielikums 

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, 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 

 


