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15. LATVIJAS ČEMPIONĀTS PELDĒŠANĀ ATKLĀTĀ ŪDENĪ 
 

LIELUPES IZAICINĀJUMS 2016 
  
   N O L I K U M S 

 
Mērķis: 

 Veicināt visu vecumu peldētāju, peldēšanas sporta atbalstītāju un veselīga 
dzīvesveida piekritēju fiziskās aktivitātes, veselības uzlabošanas un pieredzes 
apmaiņas iespējas. 

 Noteikt labākos peldētājus atklātā ūdenī Latvijā 2016. gadā. 

 Popularizēt peldēšanas sportu Jūrmalā. 

 Popularizēt drošas atpūtas kultūru pie ūdens. 
 
Organizācija: 

 Sacensības organizē biedrība “AQUATICA JŪRMALA”, sabiedriskā labuma 
organizācija “Latvijas Pludmales glābēju asociāciju” un biedrība “Latvijas 
Peldēšanas federācija”, sacensības norisināsies saskaņā ar sacensību 
nolikumu. 

 
Vieta: 

 Sacensību norises vieta: Jūrmalā, Tīklu iela 10 (Jūrmalas ostas pārvaldes 
teritorijā un akvatorijā). 

 Apbalvošanas norises vieta: Jūrmalā, Tīklu iela 1a (Jūrmalas Dabas muzeja 
teritorijā). 

 
Programma: 

 100m – individuālā distance 

 450m – individuālā distance 

 1500m – individuālā distance 

 3800m – individuālā distance 
 
Laiks: 

Svētdiena, 2016. gada 7. augusts 
10:30-11:55 Reģistrācija 
12:00-12:15 Atklāšanas ceremonija 
12:20 100 m BĒRNU distances pirms sacensību sapulce  
12:25 100 m BĒRNU distances starts 
12:40 450 m TAUTAS distances pirms sacensību sapulce  
12:45 450 m TAUTAS distances starts 
13:05 1500 m SPORTA distances pirms sacensību sapulce  
13:10 1500 m SPORTA distances starts 
14:00 3800 m IZAICINĀJUMA distances pirms sacensību sapulce  
14:05 3800 m IZAICINĀJUMA distances starts 
16:30 Apbalvošanas ceremonija – visas distances 
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Sacensību trase un norise: 

 Individuālās 100m disciplīnas sacensības upē notiek 100 metru garā trasē. 

 Viens aplis = 100 metri. 

 Laika ierobežojums: trase tiek slēgta 10 minūtes pēc starta. 
 

  Individuālās 450m disciplīnas sacensības upē notiek 450 metru garā trasē. 

 Viens aplis = 450 metri. 

 Laika ierobežojums: trase tiek slēgta 20 minūtes pēc starta. 
 

 Individuālās 1500m disciplīnas sacensības upē notiek 1500 metru garā 
trasē. 

  Viens aplis = 1500 metri. 

 Laika ierobežojums: trase tiek slēgta 50 minūtes pēc starta. 
 

  Individuālās 3800m disciplīnas sacensības upē notiek 3800 metru garā 
trasē. 

 Viens aplis = 3800 metri.  

 Laika ierobežojums: trase tiek slēgta 120 minūtes pēc starta. 
 

 BĒRNU distances (100m) dalībniekus trasē drīkst pavadīt vecāki, vecāki 
nedrīkst bērnus vilkt, stumt vai kā citādi pārvietot peldējuma laikā. Vecākiem 
aizliegts traucēt vai kā citādi kavēt citu bērnu pārvietošanos trasē. 

 Visās distancēs starts tiek dots peldētājiem atrodoties ūdenī. 

 Visās distancēs finišā peldētājam ar jebkuru ķermeņa daļu jāpieskaras finiša 
laipas vertikālajai plaknei. 
 

^ Sacensību organizatori patur tiesības vienpusēji mainīt sacensību nolikumu 
atbilstoši dalībnieku skaitam un laika apstākļiem, pērkona negaisa laikā sacensības 
tiks pārtrauktas līdz brīdim, kad tās būs iespējams turpināt. 

 
Vispārīgie noteikumi: 

 Katrs sacensību dalībnieks drīkst startēt vairākās distancēs. 

 Visas sacensību distances ir brīvā stila disciplīnas. 

 Peldētāji drīkst izmantot peldtērpu (t.sk. peldbikses, peldkostīmu), peldbrilles, 
maksimums divas (2) peldcepures, deguna klipsi un ausu aizbāžņus. 

 Peldētājiem nav atļauts izmantot jebkāda veida palīglīdzekļus, kas var uzlabot 
viņu ātrumu, izturību vai peldspēju, izņemot tehnoloģiski uzlabotu peldtērpu no 
poliuritēna vai cita līdzīga materiāla, tajā skaitā hidrotērpu. 

 Reģistrējoties sacensībām, peldētājam tiks piešķirts viņa sacensību numurs, 
kas tiks uzzīmēts uz rokas vai citām ķermeņa daļām ar ūdensizturīgu 
flomāsteru. 

 Ja dalībnieks kādu iemeslu dēļ neierodas uz sacensībām, dalības maksa netiek 
atgriezta. 

 Sacensību dalībniekiem aizliegts atrasties alkohola vai jebkādu citu apreibinošu 
vielu ietekmē. 
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 Katrs sacensību dalībnieks vai sacensību dalībnieka pārstāvis (kāds no 
vecākiem vai komandas/kluba pārstāvis/treneris), ja dalībnieks ir jaunāks par 
18 gadiem, piesakoties sacensībām un parakstot reģistrācijas veidlapu, 
apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības stāvokļa atbilstību 
izvēlētajai distancei . 

 Sacensību rīkotāji neuzņemas atbildību par sacensību dalībnieku ceļa, 
uzturēšanās, apdrošināšanas, ēdināšanas vai citiem papildus izdevumiem. 

 Rezultāti tiks publicēti sacensību norises vietā, kā arī mājās lapās i-netā un 
www.swimming.lv (biedrība “Latvijas Peldēšanas federācija”) un 
https://www.facebook.com/AquaticaJurmala/  (biedrība ”AQUATICA JŪRMALA”). 

 
Drošības noteikumu ievērošana: 

 Pirms sacensību sākuma notiks obligāta pirms sacensību sapulce, lai informētu 
par sacensību trasi, sacensību noteikumiem un drošības noteikumu 
ievērošanu. 

 Sacensību referī ir tiesības nepielaist sacensībām vai diskvalificēt peldētājus, 
kuri nevērīgi attiecas vai neapmeklē pirms sacensību sapulci vai pārkāpj 
drošības vai kādus citus sabiedrībā vispārpieņemtus noteikumus vai normas. 

 Par sacensību dalībnieku drošību sacensību laikā rūpēsies kvalificēts drošības 
personāls. 

 Sacensību rīkotāji nepieciešamības gadījumā sacensību vietā nodrošina pirmās 
palīdzības sniegšanu sacensību vietā. 

 
Apbalvošana: 

 100m distance – trīs (3) labākās meitenes un trīs (3) labākie zēni katrā vecuma 
grupā tiks apbalvoti ar medaļām un diplomiem. 

 450m un 1500m distances – trīs (3) labākas sievietes un trīs (3) labākie vīrieši 
katrā vecumā grupā tiks apbalvoti ar medaļām un diplomiem. 

 3800m distance – trīs (3) labākās sievietes un trīs (3) labākie vīrieši katrā 
vecumā grupā tiks apbalvoti ar medaļām, diplomiem, kā arī trīs (3) labākie 
peldētāji kopvērtējumā starp sievietēm un kopvērtējumā starp vīriešiem šajā 
distancē saņems specbalvas. 

 Visas distances – katras vecuma grupas uzvarētājs attiecīgajā distancē kļūst 
par Latvijas čempionu un tiek apbalvots ar sponsoru balvām. 
 

 Vecuma grupa Distance 

1. 10 gadi un jaunāki 100m 

2. 11 - 13 gadi 100m; 450m 

3. 14 - 24 gadi 450m; 1500m; 3800m 

4. 25 - 34 gadi 450m; 1500m; 3800m 

5. 35 - 44 gadi 450m; 1500m; 3800m 

6. 45 - 54 gadi 450m; 1500m; 3800m 

7. 55 gadi un vecāki 450m; 1500m; 3800m 

 

http://www.swimming.lv/
https://www.facebook.com/AquaticaJurmala/
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Pieteikumi: 

 Pieteikumi ir jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi: 
lielupesizaicinajums@aquatics.lv norādot katra peldētāja: 

1) vārdu; 
2) uzvārdu; 
3) dzimumu; 
4) komandu vai klubu, vai pilsētu; 
5) dzimšanas gadu; 
6) distanci (vecuma grupu). 

 Pieteikums ir uzskatāmi par pieņemtiem nosūtītājam saņemot apstiprinājuma e-
pastu (atbildi) no organizatoriem. 
 

Dalības maksa: 

Distance 100m 450m 1500m 3800m 

Reģistrējoties līdz 2016. gada 2.augusta plkst. 24:00 1EUR 5 EUR 10 EUR 15 EUR 

Reģistrējoties no 2016. gada 03. augusta līdz 
2016. gada 07. augusta plkst. 11:55 

2 EUR 10 EUR 15 EUR 20 EUR 

 

 Starta nauda par katru individuālo startu ir jāpārskaita ar pārskaitījumu vai ir 
jāiemaksā skaidrā naudā pie reģistrācijas sacensību dienā. 

 Veicot pārskaitījumu, pie reģistrācijas sacensību dienā ir jāuzrāda maksājumu 
apliecinošs dokuments. 

 
Rekvizīti veicot pārskaitījumu: 
Biedrība "AQUATICA JŪRMALA" 
Reģistrācijas numurs: 40008228640 
Konta numurs: LV71HABA0551039148424 
Bankas kods: HABALV22 
 
Papildus informācija:  
Gustavs Zālītis (e-pasts: gustavs.zalitis@aquatics.lv, mob.tālr.: +371 26886804) 
Biedrība "AQUATICA JŪRMALA" 
www.aquatics.lv  
https://www.facebook.com/AquaticaJurmala/?fref=nf 
 
Girts Treiguts (e-pasts: girts.treiguts@swimming.lv, mob.tālr.: +371 28386080) 
Biedrība “LATVIJAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJA” 
www.swimming.lv 
https://www.facebook.com/LATswimming/ 
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