
SACENSĪBU NOLIKUMA LABOJUMI: 
 
  

 2.10. Galvenais tiesnesis. 
2.10.1. Visās LSDF pārvaldes sacensībās ir obligāti jābūt galvenajam tiesnesim. 
2.10.2. Galvenajam tiesnesim ir jābūt personai, kurai ir vismaz "C" licence, kuru 
atzīst LSDF. 
2.10.2. Galvenajam tiesnesim ir jābūt personai ar "S" kl. tiesneša licenci, kuru atzīst LSDF vai 
kuram ir LSDF izsniegta Galvenā tiesneša licence. 
2.10.3. Galveno tiesnesi uzaicina sacensību rīkotājs. 
2.10.4. Galvenais tiesnesis nedrīkst būt sacensību rīkotāja kluba pārstāvis, kā arī 
veikt tiesājošā tiesneša pienākumus. (punkts tiks labots Prezidijā) 
2.10.5. Valsts čempionātu, reitinga sacensību, valsts un novadu meistarsacīkšu, 
LSDF Kausu galveno tiesnesi apstiprina LSDF prezidijs. 
  

1.2. LSDF pārvaldē esošās sacensības. 
Visas norises Latvijā, kurās notiek sacenšanās sporta dejās, neatkarīgi no 
nosaukuma, vērtēšanas vai deju skaita ir LSDF pārvaldē esošas sacensības. 

1. Latvijas čempionāti. 

2. Latvijas meistarsacīkstes. 

3. Novadu meistarsacīkstes. 

4. Atklātas sacensības, tai skaitā reitinga un starptautiskās. 

5. Uzaicinājuma sacensības, tai skaitā starptautiskas. 

6. Komandu sacensības. 

7. Formāciju sacensības. 

8. Sacensības ar ierobežotu klubu skaitu:  
  - Atļauts piedalīties ne vairāk kā 5 klubu dejotājiem, klubu saraksts obligāts 
sacensību pieteikumā LSDF, uzaicinājumos un protokolā;  
  - Rīkotājs drīkst būt arī galvenais tiesnesis, tiesnesis, sacensību vadītājs;  
  - Minimālais tiesnešu skaits - 3, no kuriem viens drīkst būt bez licences, vai 
no pieciem tiesnešiem divi var būt bez licences.  
  - Punkti šādās sacensībās netiek piešķirti. 

9. Showdance sacensības.  

10. Solo dejotāju sacensības.  

-Atbilstoši sacensību nolikuma vecuma gr. un kvalifikācijas klašu noteikumiem 
-Punkti šādās sacensībās netiek piešķirti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12. Dejotāju pāreja uz nākošo kvalifikācijas klasi 
12.1. Pāra piederību kvalifikācijas klasei nosaka pēc partnera starta grāmatiņas. 
12.2. Piederību "Iesācēju" grupai nosaka treneris. 
12.3. Pāreju no III līmeņa uz "E-4" kvalifikācijas klasi nosaka ieraksts starta 
grāmatiņā par piedalīšanos "E-4" kvalifikācijas klases vai 4 deju (W-Q-Ch-J) 
sacensībās bez norādes uz kvalifikācijas klasi vai  
iegūstot 10 kvalifikācijas punktus  
 12.3. Pāreju no III līmeņa uz "E-4" kvalifikācijas klasi nosaka ieraksts starta 
grāmatiņā, vai iegūstot 10 kvalifikācijas punktus.   
2.-3. līmeņa sacensībās, kurās piedalās vismaz 10 dejotāju pāri pēc saņemtā 
vērtējuma un galvenā tiesneša lēmuma sacensību dalībnieki tiek iedalīti trīs 
vietās, par pirmo vietu saņemot 2 punktus, par otro vietu 1 punkts, trešā vieta 0 
punkti. Dejotājam vienās sacensībās ieskaita vienu, labāko rezultātu. 
 

 

9.13. Jive  
E4 klase 
23. Mooch https://youtu.be/Rbt0TuIPVgE 
 

 

Atgādinājums (no 01.09.2022.): 

Prezidija sēdes protokols Nr. 5 /2018 (06.03.2018.)  

Pieņemts lēmums:  
 LSDF kalendārā iekļautās sacensības var tikt atceltas 4 mēnešus pirms to norises datuma  

Atceļot (pārceļot) sacensības pēc šī termiņa:  
 1, Noteikta soda naudu 300,00 EUR par katru nesarīkoto sacensību dienu;   

2,Vienu gadu no nesarīkoto sacensību atcelšanas datuma, nedrīkst pieteikties  
kausu, reitingu, meistarsacīkšu, čempionātu rīkošanai.  

3, Vienu gadu no nesarīkoto sacensību atcelšanas datuma, nedrīkst pieteikt divu dienu  
sacensības.  

 

LSDF klubiem un dejotājiem    2022. Gada licences samaksas termiņš 01.10.2022. 

(tiesnešiem par 2022.-2023.gadu) 

Par 2023.gadu -  01.03.2023. 

 

Papildināts Prezidija lēmums:   

Sākot ar jauno sezonu no 28.08.2022.sacensību programmā netiks norādīti seansu sākuma 

laiki. Dalībniekiem jāreģistrējas līdz trešdienas plkst.24.00 Sacensību seansu sākuma laiki tiks 

publicēti ceturtdien. Ja secensības notiek dienu agrāk vai vēlāk, attiecīgi mainās arī 

reģistrācijas un seansu sākumu izziņošanas laiks. 

 

https://youtu.be/Rbt0TuIPVgE


Noteikumi var tikt mainīti, ja valstī tiek izsludināti īpaši sacensību rīkošanas vai citi ārkārtas 

aizliegumi, kas skar sporta dejas. 

 


