Starptautiskas peldēšanas sacensības bērniem
“Madwave Challenge”

1. Sacensību vieta un laiks
1.1. Sacensības notiek 2017. gada 02.-03. jūnijā, Rīgā, Kr. Barona 107, SK ”Daugavas
sporta nams” 25 m 6 celiņu peldbaseinā ar OMEGA Ares 21 elektronisko laika
fiksēšanas sistēmu;
1.2. Starts: 02. jūnijā plkst. 15:00, 03. jūnijā plkst. 10:00;
1.3. Iepeldēšanās: 60min pirms starta.

2. Sacensību vadība un norise
2.1. Sacensības rīko peldēšanas klubs “Panākums” sadarbībā ar BJSS Rīdzene/Daugavas
SN un zīmolu Madwave;
2.2. Sacensības notiek saskaņā ar FINA peldēšanas sacensību noteikumiem un prasībām,
pēc viena starta noteikumiem;
2.3. Sacensību galvenais tiesnesis: Jūlija Kuzmina (mob. 29197291).

3. Sacensību dalībnieki
3.1. Sacensībās drīkst piedalīties jaunie peldētāji no Latvijas un ārzemēm, kas atbilst
šādām vecuma grupām:
 2003.-2004. gadā dzimušie zēni un meitenes;
 2005.-2008. gadā dzimušie zēni un meitenes.

4. Sacensību programma
02. jūnijā (starts plkst. 15:00)

03. jūnijā (starts plkst. 10:00)

1

50m br./st. (meitenes, zēni)

1

50m uz muguras (meitenes, zēni)

2

100m brass (meitenes, zēni)

2

100m tauriņstils (meitenes, zēni)

3

50m tauriņstils (meitenes, zēni)

3

50m brass (meitenes, zēni)

4

100m uz muguras (meitenes, zēni)

4

100m br./st. (meitenes, zēni)

5

100m kompleksais peldējums (meitenes, 5

200m

zēni)

(meitenes, zēni)

www.peldetapmaciba.lv

kompleksais

peldējums

5. Starta nauda
5.1. Par katru pieteikto distanci - 4.00 EUR;
5.2. Starta nauda ir iemaksājama elektroniski atbilstoši nosūtītajā rēķinā iekļautajiem
rekvizītiem.

6. Vērtēšana un apbalvošana
6.1. 1.-3. vietas ieguvēji katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar medaļām un speciālbalvām
no sacensību partnera Madwave;
6.2. Pārējie dalībnieki vecuma grupā 2005.-2008. gads saņems diplomu/atzinības rakstu
par dalību sacensībās ar ierakstu par sasniegto rezultātu;
6.3. Trīs labākās komandas, pēc izcīnīto medaļu kopskaita tiks apbalvotas ar Madwave
Challenge ceļojošo kausu un dāvanu kartēm inventāra iegādei no sacensību partnera
Madwave.

7. Pieteikumi
7.1. Pieteikumi tiek pieņemti no peldētāju pārstāvošās iestādes (sporta skola, klubs,
izglītības iestāde) vadības vai individuālās dalības gadījumā no pilngadīga ģimenes
locekļa;
7.2. Katra komanda drīkst pieteikt neierobežotu skaitu dalībnieku;
7.3. Katrs dalībnieks vienā sacensību dienā ir tiesīgs startēt ne vairāk kā trīs distancēs;
7.4. Sacensību pieteikumi ir jāaizpilda uz attiecīgā sacensību tehniskās pieteikumu formas
parauga, kas lejuplādējams sacensību mājaslapā (adrese: www.madwave.lv);
7.5. Pieteikumi jāiesūta līdz š.g. 26. maija plkst. 18:00 uz e-pasta adresi:
dsnswim@inbox.lv;
7.6. Pēdējās korekcijas ir iesniedzamas līdz 30. maijam, kad tiks aprēķināta starta nauda
un izsūtīts rēķins par dalību sacensībās;
7.7. Dalībnieki, par kuriem netiks nomaksāta starta nauda līdz 01. jūnijam, tiks svītroti no
dalībnieku saraksta un nevarēs piedalīties sacensībās;
7.8. Skaidras naudas maksājumi netiks pieņemti;
7.9. Nosūtot pieteikumu sacensībām, pieteicējs apstiprina, ka visiem pieteiktajiem
dalībniekiem ir rakstiska ārsta atļauja par piedalīšanos attiecīgajās sacensībās, kura
oriģināls ir jāiesniedz sacensību sekretariātā pirms sacensību sākuma.

www.peldetapmaciba.lv

