RIGA AMBER CUP
2022
III ISU Sinhronās slidošanas sacensības Advance Novice, Junioru un Senioru
komandām
Un
Starpklubu sacensības Pre Juvenile, Juvenile, Basic Novice, Jaukta vecuma un
elementu sacensības jaunākā vecuma grupām

15.-18. decembris, 2022
Rīga, Latvija

NOLIKUMS
Projekts
Sacensības atbalsta Latvijas Slidošanas Asociācija, organizē Biedrība “Latvijas sinhronās slidošanas
attīstībai”
akceptējusi STARPTAUTISKĀ SLIDOŠANAS SAVIENĪBA
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UZAICINĀTIE BIEDRI
Sekojoši Starptautiskās Slidošanas Savienības biedri ir uzaicināti:
Ice Skating Australia Incorporated AUS
Osterreichischer Eiskunstlauf Verband AUT
Federation Royale Belge de Patinage Artistique BEL
Bulgarian Skating Federation BUL
Canadian Figure Skating Association CAN
Croatian Skating Federation CRO
Czech Figure Skating Association CZE
Dansk Skojte Union DEN
The Estonian Skating Union EST
Federación Española Deportes de Hielo ESP
Finnish Figure Skating Association FIN
Federation Francaise des Sports de Glace FRA
Deutsche Eislauf-Union e. V. GER
Georgian Figure skating Federation GEO
National Ice Skating Association of UK Limited GRB
Hungarian National Skating Federation HUN
Icelandic Skating Association, Figure Skating Division ISL
Israel Ice Skating Federation ISR
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ITA
Japan Skating Federation JPN
Latvian Skating Association LAT
Lithuanian Skating Federation LTU
Federacion Mexicana de Deportes Invernales, A.C. MEX
Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond NED
Norges Skoyteforbund NOR
Polish Figure Skating Association POL
Romanian Skating Federation ROM
Association of Skating Sports of Serbia SER
Slovene Skating Union SLO
South African Ice skating Association RSA
Svenska Konstakingsforbundet SWE
Schweizer Eislauf-Verband SUI
Turkish Ice Sports Federation TUR
Ukrainian Figure Skating Federation UKR
The United States Figure Skating Association USA
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1. PASĀKUMA INFORMĀCIJA
Iesaistītā struktūra: Latvijas Slidošanas Asociācija (ISU biedrs)
Organizators:
Biedrība “Latvijas sinhronas slidošanas attīstībai” ar tai piederošā kluba “Amber”
atbalstu
Norises vieta:

SIA "Rumbulas sporta centrs" Kurbads ledus halle – Slēgta, apsildāma ledus halle,
28 x 58 m. Sacensību halles ietilpība – 1500 skatītāju.

Adrese:

Lidlauka iela 37, LV-1063, Rīga, Latvija
http://www.kurbadshalle.lv/

Riga Amber Cup 2022 ir sacensības Sinhronajā slidošanā Advance Novice, Junioru un Senioru kategorijā,
kā arī sacensības Pre-juvenile, Juvenile, Basic Novice, Jaukta vecuma un elementu sacensības jaunākā
vecuma grupām individuāli.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
Riga Amber Cup 2022 norisināsies saskaņā ar ISU Konstitūciju, ISU Vispārējiem noteikumiem un
Speciālajiem noteikumiem un Tehniskajām prasībām Sinhronajā Slidošanā, kā arī visiem saistošajiem ISU
ziņojumiem. Dalība Riga Amber Cup 2022 ir atvērta visu ISU biedru federāciju komandām (Noteikums
130, paragrāfs 7), kas atbilst dalības, pilsonības un dzīvesvietas prasībām, kuras noteiktas ISU 130.
likuma 1 un 2 d) daļā un ISU ziņojumā Nr. 2030 (vai jebkurā tā papildinājumā) un kvalificējas attiecībā uz
atbilstību, kā noteikts ISU 102.likumā, iekļaujoties atbilstošajā vecuma grupā, kā noteikts ISU 108.likuma
4.daļā attiecībā uz a) Senioriem, b) Junioriem, vai c) Novicēm.

3. TEHNISKIE NOTEIKUMI
Pēc ISU 800. Likuma sekojošais attiecas uz visām kategorijām: Sinhronās slidošanas komanda var
sastāvēt no Sievietēm un Vīriešiem, katra komanda oficiālajā pieteikuma formā var pieteikt līdz četriem
(4) rezerves slidotājiem. Komandas no vienas biedra federācijas var pieteikties vairāk kā vienā kategorijā
izmantojot atšķirīgu mūziku un dažādas programmas, un vismaz 50 % citus slidotājus. Tikai tie slidotāji,
kas minēti oficiālajā pieteikuma formā drīkst slidot sacensībās.
ISU SENIORI:

Senioru komanda sastāv no 16 slidotājiem (vīrieši vai sievietes), visiem jābūt
sasniegušiem 15 gadu vecumu pirms 2022. gada 1. jūlija

Īsā programma: Ilgums: max. 2 min. 50 sekundes. Prasītie slidošanas elementi minēti ISU Speciālo
noteikumu un Tehnisko prasību 991. un 992. Likumā.
2022/2023. gada sezonas īsās programmas elementus un prasības nosaka ISU ziņojumi
2236, 2146 un visi atbilstošie ziņojumi.
Brīvslidojuma programma: Ilgums: 4 min. +/- 10 sekundes. Sabalansētas programmas prasības minētas
ISU likumos Nr 991 un 992. Brīvslidojuma programmas elementus un prasības nosaka ISU
ziņojumi 2236, 2246 un visi atbilstošie ziņojumi.
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ISU JUNIORI:

Junioru komanda sastāv no 16 slidotājiem, kuri visi sasnieguši 13 gadu vecumu pirms
2022. gada 1. jūlija un nav vēl sasnieguši 19 gadu vecumu līdz 2022. gada 1. jūlijam.

Īsā programma: max. 2 min. 50 sekundes. Prasītie slidošanas elementi minēti ISU Speciālo
noteikumu un Tehnisko prasību 991. un 992. Likumā.
2022/2023. gada sezonas īsās programmas elementus un prasības nosaka ISU ziņojumi
2236, 2246 un visi atbilstošie ziņojumi.

Brīvslidojuma programma: Ilgums: 3 min. 30 sekundes +/- 10 sekundes. Sabalansētas programmas
prasības minētas ISU likumos Nr 991 un 992. Brīvslidojuma programmas elementus un
prasības nosaka ISU ziņojumi 2236, 2246 un visi atbilstošie ziņojumi.
ADVANCED NOVICE :Advanced Novice komanda sastāv no 16 slidotājiem; visi sasnieguši 10 gadu
vecumu pirms 2022. gada 1. jūlija un nav vēl sasnieguši 15 gadu vecumu līdz 2022. gada
1. jūlijam.
Brīvslidojuma programma: Ilgums: 3 min. +/- 10 sekundes. Sabalansētas programmas
prasības minētas ISU likumos Nr 991 un 992. Brīvslidojuma programmas elementus un
prasības nosaka ISU ziņojums 2238, 2246 un visi atbilstošie ziņojumi.
_________________________________________________________________________________
STARPKLUBU SACENSĪBAS

BASIC NOVICE Basic Novice komanda sastāv no 12-16 slidotājiem; visi komandas slidotāji
sasnieguši 10 gadu vecumu pirms 2022. gada 1. jūlija un nav vēl sasnieguši 15 gadu
vecumu līdz 2022. gada 1.jūlijam.
Brīvslidojuma programma: Ilgums: 3 min. +/- 10 sekundes. Sabalansētas programmas
prasības minētas ISU likumos Nr 991 un 992. Brīvslidojuma programmas elementus un
prasības nosaka ISU ziņojums 2238 un visi atbilstošie ziņojumi. Komandas var izpildīt
jebkāda līmeņa elementus, bet vienu līmeni zemāks kā maksimālais tiks ieskaitīts.
JAUKTA VECUMA: Jaukta vecuma komanda sastāv no vismaz 10 līdz 16 slidotājiem vecumā līdz 18
gadiem bez minimālā vecuma ierobežojuma (20 % komandas dalībnieku var
būt vecāki par 18 gadiem)
Brīvslidojuma programma: Ilgums: 3 min. +/- 10 sekundes. Sabalansētas programmas
prasības kā ISU ziņojumā 2236, kā arī visi saistošie ziņojumi.

JUVENILE

Komanda sastāv no 8-16 slidotājiem. Komandas slidotāji nedrīkst būt sasnieguši
13 gadu vecumu uz 2022. gada 1.jūliju
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Brīvslidojuma programma: Ilgums: 3 min. +/- 10 sekundes. Sabalansētas programmas
prasības kā ISU ziņojumā 2238 Basic Novice komandām, kā arī visi saistošie
ziņojumi. Maksimālie elementu līmeņi var tikt izpildīti, bet tiks piešķirts 1 līmeni zemāks
vērtējums kā maksimums, ko nosaka ISU noteikumi.
.
PRE-JUVENILE

Komanda sastāv no 8-16 slidotājiem; komandas slidotāji nav sasnieguši 11 gadu
vecumu pirms 2022.gada 1. jūlija. Vismaz 80% no slidotājiem jābūt attiecīgajā
vecuma kategorijā (20%/80% likums)

Brīvslidojuma programma: Ilgums: 3 min. +/- 10 sekundes. Sabalansētas programmas
prasības kā ISU ziņojumā 2238 Basic Novice komandām, kā arī visi saistošie
ziņojumi. Komanda var mēģināt izpildīt jebkāda līmeņa elementus, bet augstākais
līmenis, kas var tikt piešķirts ir 1.līmenis.
Elementu sacensības jaunākā vecuma grupām individuāli
Piedalās katrs dalībnieks individuāli, secīgi veicot noteiktos elementus uz 2/3 laukuma. Iesildīšanās 3
minūtes. Dalībnieku prasmes tiek vērtētas, novērtējot katra elementa izpildes kvalitāti 10 punktu skalā.
Piedalās bērni un jaunieši līdz 16 gadu vecumam.
Elementi B:
1)
2)
3)
4)
5)

6 čūskiņas uz priekšu, 6 čūskiņas atpakaļ
4 slīdsoļi + pietupiens/pistolīte (3 sek)
4 slīdsoļi + stārķītis/līdzsvariņš (3 sek)
4 šķērītes
Slīdsoļi + bremze + cirkulis + piruete uz 2 kājām

1)
2)
3)
4)
5)

6 krosroli uz priekšu
4 pārskrējieni uz priekšu, 4 pārskrējieni atpakaļ
Valša solis + valša lēciens
Slīdsoļi + līdzsvariņš (3 sek), slīdsoļi + pistolīte (3 sek), slīdsoļi + izklupiens
Vertikālā piruete no cirkuļa/iegājiena uz 1 kājas (min 3 apgriezieni)

Elementi A:

Elementi A+ (advanced):
1) 4 pārskrējieni uz priekšu, 4 pārskrējieni atpakaļ
2) Valša solis pa apli
3) Piruete no iegājiena pēc izvēles (min 3 apgriezieni))
4) Tvizli ( iekšējie tvizli uz labās un kreisās kājas, minimums 2 apgriezieni,
5) Līdzsvari/spirāles, pozīcija jānotur vismaz 3 sek. (karodziņš /bilmanis/spirāle uz
ārējāloka),
6) soļu bloks (pārkāpiens (mohawk), 2 pārskrējieni uz priekšu)
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4. PIETEIKUMI
ISU kategorijās pieteikumus iesniedz attiecīgā ISU biedra federācija. Biedri, komandas un slidotāji pauž
piekrišanu ISU 131.likumam attiecībā uz pieteikumiem un paraksta deklarāciju formas.
Starpklubu sacensībās komandas var pieteikt komandas vadītājs/treneris.
4.1. Komandu un individuālie pieteikumi
Pieteikumi visās kategorijās Riga Amber Cup 2022 Organizatoriem jāiesniedz līdz 2022.gada
1.novembrim.
Pieteikumu formas, kas ietver slidotājus un rezervistus jānosūta Riga Amber Cup 2022 organizatoriem uz
epastu: rigaambercup@inbox.lv
4.1.1. Provizoriskie pieteikumi (pēc skaita) jāiesniedz organizatoriem līdz 2022. gada 1. oktobrim.
4.1.2. Dalības maksa Kopā ar pieteikumu, jāsamaksā sekojoša dalības maksa:
ISU Seniori komanda
400 €
ISU Juniori komanda
400 €
Novices komanda (Basic)
350 €
Novices komanda (advanced) 350 €
Jaukta vecuma komanda
350 €
Juvenile komanda
350 €
Pre-Juvenile komanda
350 €
Elementi A+ (advanced)
25 €
Elementi A
25 €
Elementi B
25 €
Ja komanda/dalībnieks atsauc savu dalību jebkāda iemesla dēļ, dalības maksa nav
atgriežama. Ja sacensības tiek atceltas epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās dēļ, sacensību
organizatori atgriež iemaksāto dalības maksu, bet ir tiesīgi paturēt līdz 30%, lai segtu neatgriežamās
izmaksas.
Dalības maksai jābūt nomaksātai pieteikuma brīdī (ne vēlāk kā 1.11.2022.)
Lūdzu maksājumus veikt uz šo kontu:
Banka: "SWEDBANK"
BIC (Swift): HABALV22 IBAN: LV44HABA0551039263273
Konta turētājs: LATVIJAS SINHRONAS SLIDOSANAS ATTISTIBAI BIEDRIBA ,
Reģ. No. 40008229504
Adrese: Senču iela 1-29, Rīga, LV-1012
Lūdzam pieteikuma formai pievienot komandas foto; digitālas fotogrāfijas nosūtāmas uz organizatoru
epastu. Komandas foto, Komandas Preses Informācija un Rezultāti var tikt publicēti Internetā. Katra
komanda, kas piedalās Riga Amber Cup 2022, to apzinās un piekrīt šiem nosacījumiem.
4.2. Oficiālā komandas delegācija Katrai komandai tiek piešķirtas 5 papildus akreditācijas kartes:
Komandas vadītājam, Treneriem, Komandas Personālām un Medicīniskajam personālam.
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4.3. Amatpersonas
a) Tiesnešu pieteikumi
Katra ISU Biedru federāciju pārstāvoša komanda ir tiesīga nominēt vienu Tiesnesi, kas minēts ISU list
of Referees and Judges for Synchronized Skating 2022/2023 (Oficiālajā ISU amatpersonu sarakstā
sinhronajai slidošanai 2022/2023. gada sezonā), Rīkotājvalsts ir tiesīga nominēt divus tiesnešus. Tiesnešu
nominācijas pieteikums jānosūta Riga Amber Cup 2022 Organizatoriem līdz 1.10.2022.
b) Šķīrējtiesnesis, Tehniskais Kontrolieris un Tehniskie Speciālisti
tiek nominēti pēc Oficiālā amatpersonu saraksta un to veic sacensību Organizatori.
Organizatoru uzaicinātajiem tehniskā paneļa speciālistiem ceļš un apmešanās tiek apmaksāta.
Apmešanos Organizatori apmaksā arī citu ISU biedru federāciju nominētajiem tiesnešiem.
Prognozētais sacensību grafiks un plāns atrodams šī nolikuma beigās
5. CEĻOŠANAS, APMEŠANĀS UN ĒDINĀŠANAS IZDEVUMI
Ceļošanas izdevumi tiek apmaksāti vienīgi Tehniskā paneļa amatpersonām (Tehniskie Speciālisti,
Tehniskais kontrolieris) un Šķīrējtiesnesim (ekonomiskās klases ceļošanas izdevumi).
Amatpersonas tiks sagaidītas un transportētas no Rīgas lidostas vai Rīgas Pasažieru Ostas, ja ceļošanas
informācija tiks saņemta līdz 1.11.2022.
Organizatori apņemas nodrošināt un segt apmešanās izdevumus uzaicinātajām amatpersonām un
nominētajiem Tiesnešiem. Organizatori nodrošinās ēdināšanu Amatpersonām un Tiesnešiem no
15.12.2022. vakariņām līdz 18.12.2022. brokastīm.
Apmešanos Amatpersonām un Tiesnešiem rezervē un apmaksā Organizatori, apmešanās Oficiālajā
Viesnīcā. Papildus izdevumi ir pašu Amatpersonu atbildība.
Oficiālā Viesnīca ir pieejama arī komandām. Lūdzam aizpildīt rezervācijas formas un nosūtīt tās
Organizatoriem.
Visi sacensību dalībnieki (komandas), Treneri, Komandas Vadība, mediķi paši sedz savas izmaksas.
6. TRENIŅI
Oficiālie treniņi paredzēti piektdien un sestdien no rīta. Detalizēts saraksts tiks publicēts 5.12.2022.
Ja komanda ierodas ātrāk un vēlas papildtreniņu, lūdzam aizpildīt papildus treniņu formu.
Papildtreniņi var tikt rezervēti ceturtdien, 15.12.2022. no 8:00-22:00. Papildtreniņu saraksts tiek veidots
pieteikumu kārtībā.
7. MŪZIKA
Mūzikas iesniegšana. Mūzika iesniedzama digitālā veidā. Tai jābūt Mp3 formātā augstā kvalitātē.
-Katra komanda iesniedz oficiālo mūzikas informācijas formu.
- katra komanda nodrošina papildus mūzikas CD, kas atrodas sacensību laikā sacensību hallē
Komandas tiks akreditētas tikai pēc pilnas mūzikas Informācijas iesniegšanas.
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8. REĢISTRĀCIJA / AKREDITĀCIJA
8.1. AKREDITĀCIJAS biroja darba laiks
Ceturtdien 09:30 – 20:00 h Oficiālā Viesnīca
Piektdien 09:30 – sacensību beigām, Sacensību hallē
Sestdien
09:30 – sacensību beigām, Sacensību hallē.

8.2. Informācija/ Komandu kastes Komandu kastes atradīsies akreditācijas birojā sacensību hallē.
Informācija komandām tiks ievietota šajās kastēs.
8.3. pazudušās/atrastās lietas
Akreditācijas birojā būs vieta kur saņemt atrastās pazaudētās lietas, kas nogādātas Organizatoriem.
9. STARTA KĀRTĪBA /IZLOZE
Starta kartību sacensībās nosaka izloze – piedalās 2 pārstāvji no komandas. Izloze notiks Ceturtdien,
15.12.2022. un rezultāti tiks publicēti ne vēlāk kā plkst.23:59. Brīvslidojuma programmai ISU Senioru un
ISU Junioru kategorijās nebūs izlozes, brīvslidojuma programma tiks izpildīta īsās programmas rezultātu
apgrieztā secībā.
10. OFICIĀLĀS VIESNĪCAS
Hanza Hotel
Elijas iela 7, Riga, LV- 1050, LATVIA
Organizatoriem ir līgumi ar augstāk minēto viesnīcu par speciālām cenām sacensību dalībniekiem.
Lūdzam kontaktēties ar Organizatoriem par detaļām.
Transfēra serviss tiek nodrošināts tikai no Oficiālajām viesnīcām.
11. TRANSPORTS
11.1. Speciāls autobuss nodrošinās nokļūšanu no Oficiālās viesnīcas uz Sacensību Halli.
Amatpersonām un Tiesnešiem šis pakalpojums piektdien un sestdien ir bezmaksas.
11.2. Transports komandām tiks nodrošināts pēc pieprasījuma aizpildot transporta formu un
kontaktējoties ar Organizatoriem.
11.3. Komandas var doties uz Sacensību halli arī ar savu autobusu. Stāvvietas atļaujas noformēt pie
Organizatoriem
11.4. Transfers no Rīgas lidostas, Centrālās stacijas vai Rīgas Pasažieru Ostas var tikt nodrošināts
aizpildot transporta formu un kontaktējoties ar Organizatoriem.
11.5. Komandas var doties uz Sacensību halli arī ar publisko transport izmantojot satiksmes
autobusus vai tramvaju. Sīkāka informācija kontaktējoties ar Organizatoriem.
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12. ATBILDĪBA UN APDROŠINĀŠANA
Saskaņā Ar ISU noteikumu 119 likumu, katra Riga Amber Cup 2022 dalībnieka personīga atbildība ir
nodrošināt sportistu un oficiālā delegācijas veselības un negadījumu apdrošināšanu. Šai apdrošināšanai
jāsedz pilnu medicīnisko pakalpojumu sniegšanu, kā arī atgriešanos mājup saslimšanas un negadījumu
situācijā.
Latvijas Slidošanas Asociācija un Riga Amber Cup 2022 Organizatori neuzņemas nekādu atbildību par
iespējamajiem riskiem dzīvībai, veselībai vai īpašumam. Tomēr sacensību laikā sacensību hallē atradīsies
medicīnas brigāde, kas var sniegt ārkārtas medicīnisko palīdzību sacensību dalībniekiem sacensību un
oficiālo treniņu laikā.
13. MEDICĪNISKĀ INFORMĀCIJA
Katras komandas vadītājam ir jābūt informētam un jāspēj sniegt svarīga medicīniska informācija par
katru sportistu, negadījuma vai ievainojuma gadījumā.
Šāda informācija medicīniskajam personālam palīdzētu:
Alerģijas, esošās veselības problēmas (piem. Astma), asins grupa, briļļu, lēcu lietošana

14. PUBLICITĀTE
Katrs individuāli un komanda kopumā atsakās no jebkādas kompensācijas pieprasīšanas kas saistīta ar
sinhronās slidošanas komandas vai indivīdu attēlu un video reproducēšanu un dod savu piekrišanu Riga
Amber Cup 2022 izmantot fotogrāfijas video un citu informāciju pirms sacensībām, to laikā un pēc
sacensībām.
15. ANTI-DOPINGA-PĀRBAUDES
Anti-dopinga pārbaudes var tikt veiktas saskaņā ar ISU noteikumiem attiecībā uz ISU Senioru un ISU
Junioru kategorijām. Ja tādas tiks veiktas, tad atbilstoši pastāvošajiem ISU Anti-Dopinga noteikumiem,
kas publicēti ISU Komunikācijā 2100
16. COVID-19 informācija
Sacensību organizatori apņemas nodrošināt visas epidemioloģiskās prasības sacensību rīkošanā attiecībā
uz masveida pulcēšanos, dezinfekciju un cilvēku plūsmas organizēšanu.
Tomēr lūdzu esiet gatavi, ka var rasties situācija, ka sacensības ir jāatceļ, ja situācija ar COVID-19
epidēmiju to prasīs. Lūdzam arī izturēties ar sapratni, ja tiks noteikta prasība nēsāt sejas maskas. Var būt
nepieciešams veikt COVID-19 testu pirms ierašanās sacensībās. Testa veikšanu Latvijā organizēs
sacensību rīkotāji, testa izmaksas ir jāsedz pašiem dalībniekiem.
Lūdzam sekot aktuālajai informācijai
https://covid19.gov.lv/
un
https://www.spkc.gov.lv
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SĀKOTNĒJAIS PLĀNOTAIS PASĀKUMA GRAFIKS - var tikt veiktas izmaiņas –
Ceturtdiena, 15.12.2022.
Visu dienu papildus treniņi (Sacensību Halle)
Visu dienu Akreditācijas birojs atvērts (Oficiālā viesnīca)
16:00 h Tiesnešu sanāksme (Oficiālā viesnīca)
17:00 h Tehniskā paneļa sanāksme (Oficiālā viesnīca)
17:30 h Komandu vadītāju sanāksme (Oficiālā viesnīca)
18:30 h Izloze
Piektdiena, 16.12.2022. (Sacensību halle)
Rīts – Oficiālie treniņi
10 min. / komanda– ISU Juniori (īsā programma starta secībā)
10 min. / komanda - ISU Seniori (īsā programma starta secībā)
Pēcpusdiena - SACENSĪBAS
Juniori īsā programma
Seniori īsā programma
Elementu sacensības individuāli - elementi B (basic)
Elementu sacensības individuāli - elementi A
Elementu sacensības individuāli - elementi A + (advanced)
Sestdiena, 17.12.2022. (Sacensību halle)
Agri no rīta sanāksme par Pieaugušo, jaukta vecumu un novišu sacensībām
Rīts – Oficiālie treniņi,
12 min. / komanda – Jaukta vecuma komandas (Brīvslidojuma programma starta secībā)
12 min./ komanda – Pre-juvenile (Brīvslidojuma programma starta secībā)
12 min./ komanda – Juvenile (Brīvslidojuma programma starta secībā)
12 min. / komanda - Basic Novice (Brīvslidojuma programma starta secībā)
12 min. / komanda – Advance Novice (Brīvslidojuma programma starta secībā)
12 min./komanda - Junioru komandas (Brīvslidojuma programma starta secībā )
12 min./komanda - Senior komandas (Brīvslidojuma programma starta secībā)
Pēcpusdiena - SACENSĪBAS
Jaukta vecuma komandas Brīvslidojuma programma
Pre-Juvenile komandas Brīvslidojuma programma
Juvenile komandas Brīvslidojuma programma
Basic Novice Brīvslidojuma programma
Advanced Novice Brīvslidojuma programma
Juniori Brīvslidojuma programma
Seniori Brīvslidojuma programma
Apbalvošanas ceremonija
Pēc sacensībām sanāksme par Advance Novice, Junioru un Senioru sacensībām
Svētdiena, 18.12. 2022.
Izbraukšana
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Iesniedzamās formas:
Forma
Forma 0
Forma 1
Forma 2
Forma 3
Forma 4
Forma 5
Forma 6
Forma 7
Forma 8

Apraksts
Provizoriskais pieteikums
Pieteikums
Maksājumu summas
Komandas sastāvs
Mūzikas un Preses Informācija
Programmu saturs
Sportistu veselības forma
Komandas transporta forma
Komandas ēdināšanas forma

Jāiesniedz līdz:
01.10.2022.
01.11.2022.
01.11.2022.
01.11.2022.
01.11.2022.
01.11.2022.
Uzrādīt akreditācijā
01.11.2022.
01.11.2022.

Jebkādu jautājumu gadījumā lūdzam kontaktēties ar Riga Amber Cup 2022 Organizatoriem.
Labprāt Jums palīdzēsim!
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KONTAKTI:
Biedrība “Latviijas sinhronās slidošanas attīstībai”

Inga Freināte
+371 29415971
rigaambercup@inbox.lv

Liene Valle
+371 27609225
rigaambercup@inbox.lv

Sanita Reimane
+371 29171179
rigaambercup@inbox.lv

Jaunā informācija mūsu Facebook lapā:
https://www.facebook.com/RIGAAMBERCUP/
https://www.instagram.com/rigaambercup/

LAIPNI LŪGTI AMBER CUP 2022!
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