Apstiprināts LPF Valdes
sēdē 2015. gada 02. februārī

LATVIJAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJAS
SPORTA VETERĀNU KOMITEJAS NOLIKUMS

I.

Vispārīgie noteikumi.

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek veidota Latvijas Peldēšanas federācijas (LPF) Sporta
veterānu (vecmeistaru, Masters) komiteja (turpmāk - komiteja, tās pienākumus un atbildību
2. Komiteja darbojas LPF valdes pārraudzībā un kontrolē.
3. Komitejas darbam ir konsultatīvs raksturs un nevienam no komitejas locekļiem nav
tiesības pārstāvēt LPF attiecībās ar trešām personām vai LPF vārdā pieņemt lēmumus un
parakstīt dokumentus, ja vien LPF valde nav izsniegusi atsevišķu pilnvaru.
3. Komitejas darbības mērķis ir:
3.1. popularizēt sporta veterānu (vecmeistaru, Masters) kustību;
3.2. sekmēt vecmeistaru dalību dažāda mēroga sacensībās un to organizēšanā;
3.3. veicināt peldēšanas sportu kā aktīvu dzīvesveidu jebkurā vecumā.
II. Komitejas darbības principi
4. Komiteja ir LPF patstāvīgā komiteja un to vada LPF apstiprināts vadītājs.
5. Komitejas aktīvu uz brīvprātības principa veido LPF biedru - sporta klubu vai pašvaldības
komandu pārstāvji.
6. Komitejā var līdzdarboties arī personas, kas nav LPF biedru pārstāvji.
7. Komitejas kompetence un uzdevumi:
7.1. iesniegt LPF valdei plānoto vecmeistaru sacensību saraksts konkrētajā gadā
7.2. līdzdarboties LPF sacensību kalendārā iekļauto vecmeistaru sacensību organizēšanā;
7.3. sagatavot informāciju publicēšanai LPF tīmekļa vietnē par vecmeistaru startiem
sacensībās;
7.4. nodrošināt vecmeistaru rekordu un labāko sasniegumu reģistrēšanu;
7.5. nodrošināt aktuālās informācijas par vecmeistaru aktivitātēm pieejamību LPF tīmekļa
vietnes www.swimming.lv sadaļā „Masters”;
7.6. izskatīt citus jautājumus, kurus tai ir deleģējusi LPF valde.
8. Komitejas tiesības:
8.1. saņemt LPF, Eiropas Peldēšanas līgas (LEN) un Starptautiskās peldēšanas federācijas
(FINA) informāciju par plānotajām sacensībām, peldēšanas sporta pasākumiem;
8.2. sadarboties ar citām LPF institūcijām, citu sporta veidu sporta veterānu komitejām
Latvijā, citu valstu peldēšanas vecmeistaru komitejām;
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8.3. līdzdarboties LPF pasākumu plānošanā, aktivitātēs.
8. Visi jautājumi komitejā tiek izskatīti koleģiāli, par tiem balsojot. Ja balsojumā ir vienāds
komitejas locekļu skaits, tad noteicošā balss ir komitejas vadītājam.
III Masters kustības principi un vecmeistaru labāko sasniegumu un rekordu
reģistrēšana
7. Vecmeistari ir 25 gadus un vecāki peldētāji, kas pārstāv Latvijā reģistrētu sporta klubu vai
pašvaldības komandu, kas ir LPF oficiāli reģistrēts biedrs.
8. Vecmeistari, kas nepārstāv LPF biedrus, sacensībās startē individuāli.
9. Vecmeistariem jābūt LPF izsniegtai licencei, kas ir pamats aktīvo vecmeistaru uzskaitei un
ir apliecinājums vecmeistaru tiesībām piedalīties LPF rīkotajās sacensībās. Individuāli
startējošie vecmeistari dalībai LPF rīkotajās sacensībās noformē vienreizējo LPF licenci.
10. LPF biedru un citu organizāciju, tai skaitā pašvaldību organizēto sacensību nolikumos
norāda, vai sacensību dalībniekiem ir nepieciešamas LPF licences.
11. Viena kalendārā gada laikā peldētājs var pārstāvēt tikai vienu sporta klubu vai
pašvaldības komandu.
12. Vecmeistaru sacensības tiek organizētas atbilstoši LEN un FINA Masters peldēšanas
noteikumiem. Sacensību organizatori sacensību nolikumos var iekļaut 0 grupu 20 – 24 gadus
veciem peldētājiem, kas pārstāv attiecīgo klubu, bet nav aktīvi sportisti.
13. Pēc sacensībām komandu pārstāvji iesniedz komitejas vadītājam informāciju (rezultātu
protokolu) par sasniegtajiem rezultātiem.
14. Vecmeistaru rezultātu statistikai tiek fiksēti Latvijas peldēšanas vecmeistaru sasniegtie
rezultāti un tiek veidots labāko sasniegumu saraksts (reitingi) un fiksēti labākie rezultāti –
rekordi individuālajās un stafešu distancēs, atsevišķi katrai vecuma grupai.
15. Rekordus reģistrē atsevišķi sievietēm un vīriešiem 25m un 50m peldbaseinos.

