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93. Latvijas atklātais čempionāts peldēšanā 
FINA pasaules čempionāta kvalifikācijas sacensības 

 

N O L I K U M S 
 

 

➢ Mērķis un uzdevumi 

• Noskaidrot labākos individuālos peldētājus un stafešu komandas Latvijā.  
➢ Vieta un laiks 

• Sacensības notiek 2017. gada 26.-28. maijā, Rīgā, Ķīpsalas ielā 5, Ķīpsalas 50 m, 8 celiņu 
peldbaseinā ar OMEGA Ares 21 elektronisko laika fiksēšanas sistēmu. 
 

➢ Sacensību organizācija un vadība 

• Sacensības organizē LPF sadarbībā ar Latvijas Nacionālo Sporta padomi un Latvijas Sporta 
federāciju padomi. 

• Čempionāts ir FINA apstiprinātas FINA pasaules čempionāta un 2018.gada jaunatnes Olimpisko 
spēļu kvalifikācijas sacensības. 

• Sacensības notiek saskaņā ar FINA peldēšanas sacensību noteikumiem un prasībām un 
sacensību nolikumu. 
 

➢ Sacensību dalībnieki 

• Sacensībās piedalās: 

I. LPF kolektīvo biedru komandas, sporta skolu un klubu sportisti (licencēti peldētāji); 

II. individuālie sportisti (licencēti peldētāji); 

III. ārvalstu nacionālās komandas (FINA biedri). 

• Distancēs ar fināla peldējumiem/u dalībai A un B finālos tiks pielaisti ne vairāk kā 4 ārvalstu 

sportisti, kuri būs kvalificējušies fināliem. 

• Sacensībās drīkst startēt peldētāji ar ne zemāku par II sporta klasi. Neuzrādot atbilstošu rezultātu, 

stājas spēkā soda nauda 10 EUR apmērā.  

➢ Starta nauda 

• Par katru pieteikto individuālo distanci – 3,50 EUR, par katru pieteikto stafetes komandu – 7,00 
EUR.  
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Sacensību programma 
Piektdiena, 26. maijs 

 

 
Sestdiena, 27. maijs 

 

Rīta sesija, 10:00 (iesildīšanās 09:00-09:50) 
1 50m br./st. sievietes Priekšpeldējumi 
2 50m br./st. vīrieši Priekšpeldējumi 
3 100m brass sievietes Priekšpeldējumi 
4 100m brass vīrieši Priekšpeldējumi 
5 200m uz muguras sievietes Priekšpeldējumi 
6 200m uz muguras vīrieši Priekšpeldējumi 
7 100m tauriņstils sievietes Priekšpeldējumi 
8 100m tauriņstils vīrieši Priekšpeldējumi 
9 400m br./st. sievietes Lēnākie peldējumi 
10 400m br./st. vīrieši Lēnākie peldējumi 

Vakara sesija, 17:00 (iesildīšanās 16:00-16:50) 
 50m br./st. sievietes B un A fināls 
 50m br./st. vīrieši B un A fināls 
 100m brass sievietes B un A fināls 
 100m brass vīrieši B un A fināls 
 200m uz muguras sievietes Fināls 
 200m uz muguras vīrieši Fināls 
 100m tauriņstils sievietes B un A fināls 
 100m tauriņstils vīrieši B un A fināls 
 400m br./st. sievietes Ātrākais peldējums 
 400m br./st. vīrieši Ātrākais peldējums 
 4x100m br./st. stafete sievietes  
 4x100m  br./st. stafete vīrieši  

Rīta sesija, 10:00 (iesildīšanās 09:00 -09:50) 
11 200m br./st. sievietes Priekšpeldējumi 
12 200m br./st. vīrieši Priekšpeldējumi 
13 200m brass sievietes Priekšpeldējumi 
14 200m brass vīrieši Priekšpeldējumi 
15 100m uz muguras sievietes Priekšpeldējumi 
16 100m uz muguras vīrieši Priekšpeldējumi 
17 50m tauriņstils sievietes Priekšpeldējumi 
18 50m tauriņstils vīrieši Priekšpeldējumi 
19 400m komplekss sievietes Lēnākie peldējumi 
20 400m  komplekss  vīrieši Lēnākie peldējumi 

Vakara sesija, 17:00 (iesildīšanās 16:00-16:50) 
 200m br./st. sievietes Fināls 
 200m br./st. vīrieši Fināls 
 200m brass sievietes Fināls 
 200m brass vīrieši A fināls 
 100m uz muguras sievietes B un A fināls 
 100m uz muguras vīrieši B un A fināls 
 50m tauriņstils sievietes B un A fināls 
 50m tauriņstils vīrieši B un A fināls 
 400m komplekss sievietes Ātrākais peldējums 
 400m  komplekss  vīrieši Ātrākais peldējums 
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Svētdiena, 28. maijs 

 

 
*Ja distancē ir pieteikti mazāk kā 9 dalībnieki, tad tiek rīkots tikai fināla/viens peldējums vakara 
sesijā. 
**Ja 50m vai 100m distancē ir pieteikti mazāk kā 17 dalībnieki, tad netiek rīkots B fināls.  

 

➢ Sacensību norise 

• Sacensības notiek ar:  
I. priekšpeldējumiem un B un A fināliem 50m, 100m individuālajās distancēs; 
II. priekšpeldējumiem un finālu 200m individuālajās distancēs;  
III. viena starta noteikumiem pārējās individuālajās distancēs un stafešu disciplīnās, saskaņā ar 
sacensību programmu. 

• Katram sportistam jāveic reģistrācija pirms peldējuma. Ja sportists nav veicis reģistrāciju, tiek 

piešķirta diskvalifikācija.  

• Komandas pārstāvim/individuālam sportistam ir jāiesniedz rakstisks ārsta atļaujas oriģināls par 

piedalīšanos attiecīgajās sacensībās vēlākais 1 stundu pirms sacensību sākuma sacensību 

sekretariātā. 

• Sacensību galvenais tiesnesis patur tiesības nepielaist pie starta tās komandas 

pārstāvjus/individuālu sportistu, kura nav iesniegusi augstākminētās ārsta atļaujas. 

 4x200m  br./st. stafete sievietes  
 4x200m  br./st. stafete vīrieši  

Rīta sesija, 10:00 (iesildīšanās 09:00 -09:50) 
21 50m brass sievietes Priekšpeldējumi 
22 50m brass vīrieši Priekšpeldējumi 
23 50m uz muguras sievietes Priekšpeldējumi 
24 50m uz muguras man Priekšpeldējumi 
25 200m tauriņstils sievietes Priekšpeldējumi 
26 200m tauriņstils vīrieši Priekšpeldējumi 
27 100m br./st. sievietes Priekšpeldējumi 
28 100m br./st. vīrieši Priekšpeldējumi 
29 200m komplekss sievietes Priekšpeldējumi 
30 200m  komplekss vīrieši Priekšpeldējumi 
31 800m br./st. sievietes Lēnākie peldējumi 
32 1500m br./st. vīrieši Lēnākie peldējumi 

Vakara sesija, 17:00 (iesildīšanās 16:00-16:50) 
 50m brass sievietes B un A fināls 
 50m brass vīrieši B un A fināls 
 50m uz muguras sievietes B un A fināls 
 50m uz muguras man B un A fināls 
 200m tauriņstils sievietes Fināls 
 200m tauriņstils vīrieši Fināls 
 100m br./st. sievietes B un A fināls 
 100m br./st. vīrieši B un A fināls 
 200m  komplekss sievietes Finals 
 200m  komplekss  vīrieši Fināls 
 800m br./st. sievietes Ātrākais peldējums 
 1500m br./st. vīrieši Ātrākais peldējums 
 4x100m kombinētā stafete sievietes  
 4x100m  kombinētā stafete vīrieši  
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• Distancēs ar fināla peldējumiem/u, tiek paziņoti 2 rezerves peldētāji, kuriem ir jāierodas uz 

reģistrācijas vietu pirms fināla. 

• Komandas pārstāvis var atteikt sportista startu sacensībās vai sesijā, iesniedzot informāciju 

rakstiskā formā sacensību sekretariātā, ne vēlāk kā 1 stundu pirms attiecīgās sesijas sākuma. 

• Komandas pārstāvis var atteikt sportista startu finālos 30 min. pēc fināla/u peldējuma sastāva 
paziņošanas. 

• Gadījumā, ja sportists/stafetes komanda neierodas uz startu kādā no pieteiktajām distancēm, 
stājas spēkā soda nauda 10/15 EUR apmērā (sportista slimības gadījumā komandas pārstāvis 
var atteikt viņa startu, iesniedzot informāciju rakstiskā formā sacensību sekretariātā, ne vēlāk kā 
30 min. pirms starta).  

• Protesta iesniegšanas gadījumā, komandas pārstāvim tas rakstiskā formā, kopā ar ķīlas naudu 
30 EUR apmērā, jāiesniedz sacensību referi 30 min. laikā pēc notikušā peldējuma beigām. 

• Visus ar dalībnieku komandēšanu saistītos organizatoriskos pasākumus (naktsmītņu 
rezervēšanu) un izdevumus sedz komandējošā organizācija. 

 
➢ Vērtēšana un apbalvošana 

• Individuālo disciplīnu pirmo vietu ieguvēji iegūst sacensību uzvarētāja nosaukumu un viņus 

apbalvo ar čempionāta medaļu un naudas balvu 30,00 EUR apmērā. 

• Individuālo disciplīnu otro un trešo vietu ieguvējus apbalvo ar sacensību medaļām. 

• Stafetes komandas apbalvo ar medaļām. 

• Sešu augstvērtīgāko rezultātu uzrādītājus (pēc FINA2017 punktu tabulām) apbalvo ar naudas 

balvām un sadarbības partneru sagādātām speciālbalvām. 

• Latvijas sportistu vidū pirmo vietu ieguvēji iegūst Latvijas čempiona nosaukumu un viņus apbalvo 

ar čempionāta medaļu, oro un trešo vietu ieguvējus apbalvo ar sacensību medaļām. 

• Latvijas komandu vidū stafetes komandas apbalvo ar medaļām. 

• Uzvarētāju apbalvošana notiks vakara sesiju laikā.  

 
➢ Pieteikumi 

• Sacensību pieteikumi ir jāaizpilda swimranings.net datu bāzē. 

• Sacensību pieteikumā jānorāda visi sacensībās startējošie peldētāji (arī tad, ja viņi nepiedalās 
individuālajās disciplīnās). 

• Pieteikumi tiek pieņemti no peldētāju pārstāvošās sporta skolas/kluba vadības vai pilnvarotā 
komandas pārstāvja/individuālā peldētāja.  

• Sacensību priekšpeldējumi tiek sastādīti ņemot vērā labāko uzrādīto peldētāja rezultātu laika 
periodā no 2016. gada 01. janvāra līdz 2017. gada 20. maijam, kas ir pieejams swimrankings.net 
datu bāzē, kuras dati ir balstīti uz informāciju no Eiropas Peldēšanas federācijas (LEN) 
Vērtēšanas datubāzes (European Swimming Federation (LEN) Rankings Database) un 
Starptautiskās Peldēšanas federācijas (FINA) biedru sacensību rezultātiem. 

• Pieteikumus jāiesniedz līdz š.g. 20. maijam plkst. 23:59  

• Pieteikumu, kas sasnieguši LPF pēc norādītā pieteikumu iesūtīšanas termiņa tehnisku vai kādu 
citādu iemeslu dēļ, peldētāju laiki tiek anulēti (peldētājs tiks pieteikts sacensībām bez pieteikuma 
laika (no time (NT)) vai peldētāju dalība sacensībās tiek atteikta. 

• Pēdējās pieteikumu korekcijas iesūtīt līdz š.g. 23. maijam plkst. 23:59 (dalībnieku saraksta 
izdrukāšanas brīdim) uz e-pasta adresi: info@swimming.lv, kad tiek aprēķināts komandu starta 
naudas apmērs. 

• Nosūtot pieteikumu sacensībām, sporta skola/klubs vai individuāls sportists apstiprina, ka visam 
komandas sastāvam/individuālam sportistam ir rakstiska ārsta atļauja par piedalīšanos 
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attiecīgajās sacensībās, kura oriģināls ir jāiesniedz vēlākais 1 stundu  pirms sacensību sākuma 
sacensību sekretariātā. 

• Komandas stafešu pieteikuma kartiņas ar peldētāju vārdiem un uzvārdiem jāiesniedz vēlākais 
1 stundu pirms attiecīgās sacensību sesijas sākuma sacensību sekretariātā. 

• Peldētāja slimības gadījumā, komandas pārstāvis viņa vietā var pieteikt citu peldētāju uz 
iepriekš pieteiktajām distancēm vēlākais 1 stundu pirms sacensību sākuma. 
 

➢ Akreditācija 

• Sacensībās pieteikto dalībnieku akreditāciju veic mandātu komisija. 

• Akreditācija tiek piešķirta visiem sacensībās pieteiktajiem sportistiem un ne vairāk četriem 

katras komandas pārstāvjiem. 

• Sacensību organizators var izskatīt papildus akreditācijas karšu piešķiršanu, saņemot atbilstošu 

pieteikumu uz e-pasta adresi: info@swimming.lv.  

• Mandātu komisijas darba laiks: 25. maijā no plkst. 18:00 līdz 20:00; 26. maijā no plkst. 8:00 līdz 

9:30. 
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