
LATVIJAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJA 

2017. g. LPF Kausa izcīņa 

N O L I K U M S 

 

• Mērķis un uzdevumi 
• Noskaidrot sporta skolu, klubu labākās komandas Latvijā. 

• Vieta un laiks 
• Sacensības notiek 2017. gada 30.06.-01. jūlijā, Rēzeknē, Stacijas ielā 30, Rēzeknes Olimpiskā 

centra brīvdabas 25m, 6 celiņu peldbaseinā ar elektronisko laika fiksēšanas sistēmu. 

• Starts: 30. jūnijā plkst.16:00; 01. jūlijā plkst. 10:00. Iepeldēšanās: 45 min. pirms starta.  

• Sacensību vadība un norise 
• Sacensības organizē: LPF sadarbībā ar Rēzeknes Sporta pārvaldi un Rēzeknes Olimpisko centru. 

• Sacensības notiek saskaņā ar FINA peldēšanas sacensību noteikumiem un prasībām, viena starta 
noteikumiem. 

• Sacensību galvenais tiesnesis: Jānis Plotnieks. 

• Sacensību dalībnieki  
• Sacensībās piedalās LPF kolektīvo biedru komandas, sporta skolu/klubu sportisti (ar aktīvu LPF 

peldētāja licenci). 

• Komandas sastāvā: 15 peldētāji. Katra sporta skola/klubs drīkst pieteikt divas komandas. 

• Peldētājs komandu cīņas vērtējumā drīkst startēt divās (2) individuālajās un divās (2) stafetes 
disciplīnās. 

• Komanda katrā stafetes disciplīnā komandu cīņas vērtējumā drīkst pieteikt vienu (1) stafetes 
komandu. 

• Individuālā vērtējumā drīkst startēt peldētāji ar III sporta klasi (ja rezultāts ir zemāks par šo līmeni, 
stājas spēkā naudas sods 7 EUR apmērā). 

• Individuālā vērtējumā startējošie peldētāji/komandas sacensību ieskaitē nepiedalās. 

• Starta nauda 
• Par individuālās disciplīnas startu komandas cīņas vērtējumā – 2.50 EUR. 

• Par individuālās disciplīnas startu individuālā vērtējumā – 3.00 EUR. 

• Par stafetes disciplīnas startu komandas cīņas vērtējumā – 6.50 EUR. 

• Par stafetes disciplīnas startu individuālā vērtējumā – 7.50 EUR. 
 



Sacensību programma  
                  I diena – 30.06. II diena – 01.07.  

1. 100 m  brīvais stils sievietes Apbalvošana (13. 4x100 m br.st. jauktā stafete) 
2. 100 m  brīvais stils vīrieši  
3. 200 m  brass sievietes 14. 50 m  brīvais stils sievietes 
4. 200 m  brass vīrieši 15. 50 m  brīvais stils vīrieši                     
 Apbalvošana (1. 100 m br.st. sievietes) 16. 100 m  brass sievietes 
 Apbalvošana (2. 100 m br.st. vīrieši) 17. 100 m  brass vīrieši 
5. 100 m  uz muguras sievietes Apbalvošana (14. 50 m br.st. sievietes) 
6. 100 m  uz muguras vīrieši Apbalvošana (15. 50 m br.st. vīrieši) 
 Apbalvošana (3. 200 m brass sievietes) 18. 200 m  uz muguras meitenes 
 Apbalvošana (4. 200 m brass vīrieši) 19. 200 m  uz muguras vīrieši 
7. 200 m  tauriņstils sievietes Apbalvošana (16. 100 m brass sievietes) 
8. 200 m  tauriņstils vīrieši Apbalvošana (17. 100 m brass vīrieši) 
 Apbalvošana (5. 100 m mug. sievietes) 20. 100 m  tauriņstils sievietes 
 Apbalvošana (6. 100 m mug. vīrieši) 21. 100 m  tauriņstils vīrieši 
9. 400 m  brīvais stils sievietes Apbalvošana (18. 200 m mugura sievietes) 
10. 400 m  brīvais stils vīrieši Apbalvošana (19. 200 m mugura vīrieši) 
 Apbalvošana (7. 200 m tauriņst. sievietes) 22. 200 m  brīvais stils sievietes 
 Apbalvošana (8. 200 m tauriņst. vīrieši) 23. 200 m  brīvais stils vīrieši 
11. 200 m  komplekss sievietes Apbalvošana (20. 100 m tauriņst. sievietes) 
12. 200 m  komplekss vīrieši  Apbalvošana (21. 100 m tauriņst. vīrieši) 
 Apbalvošana (9. 400 m br.st. sievietes) 24. 400 m  komplekss sievietes 
 Apbalvošana (10. 400 m br.st. vīrieši) 25. 400 m  komplekss vīrieši 

Apbalvošana (11. 200 m kompl. sievietes) Apbalvošana (22. 200 m br.st. sievietes) 
Apbalvošana (12. 200 m kompl. sievietes) Apbalvošana (23. 200 m br.st. vīrieši) 

13. 4x100 m  brīvā stila jauktā stafete Apbalvošana (24. 400 m kompl. sievietes) 
   Apbalvošana (25. 400 m kompl. sievietes) 
   26. 4x100 m kombinētā jauktā stafete  
   27. 800 m  brīvais stils sievietes 
   28. 800 m  brīvais stils vīrieši 
   Apbalvošana (26. 4x100 m jauktā stafete) 
   Apbalvošana (27. 800 m br.st. sievietes) 
   Apbalvošana (28. 800 m br.st. vīrieši) 

➢ Vērtēšana un apbalvošana 
• Uzvarētāju komandu kopvērtējumā nosaka pēc izcīnīto medaļu skaita, vērtējot katrā sacensību 

disciplīnā izcīnītās medaļas. Rezultāti, kas zemāki par III sporta klasi, komandu cīņas vērtējumā 
punktus nedod. 

• Komandu kopvērtējuma ieskaites uzvarētājs tiek apbalvots ar Latvijas Peldēšanas federācijas 
ceļojošo kausu.  

• Individuālo disciplīnu pirmo vietu ieguvēji iegūst LPF kausa sacensību uzvarētāja nosaukumu un 
viņus apbalvo ar sacensību medaļu un diplomu. 

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

• Stafetes disciplīnu pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām un komandas diplomu. 

➢ Pieteikumi 
• Sacensību pieteikumi ir jāaizpilda elektroniskā formātā: 
o reģistrējoties tiešsaistes pieteikumu sistēmā internetā 

(https://www.swimrankings.net/manager/); 
vai 
o aizpildot .lxf (Lenex Compressed XML Data) formāta failu, kas ir lejuplādējams LPF interneta 

mājas lapā (izvēlne ‘Sacensības’, sadaļa ‘Kalendārs’). Programmatūra .lxf faila rediģēšanai 
(EntryEditor.exe) ir pieejama LPF interneta mājas lapā (izvēlne ‘Sacensības’, sadaļa 
‘Lejuplādes’.). 

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

• Individuālie un stafešu peldējumi tiek sastādīti ņemot vērā labāko uzrādīto peldētāja rezultātu 
piecpadsmit (15) mēnešu laikā pirms sacensību pieteikumu iesūtīšanas termiņa, kas ir pieejams 
swimrankings.net datu bāzē. 

• Tehniskā pieteikuma kopsavilkums (.pdf formātā no tiešsaistes pieteikumu sistēmas vai .pdf fails 
un .lxf fails, kas aizpildīts ar EntryEditor) vai tā korekcijas ir jāiesūta elektroniskā formātā uz e-

https://www.swimrankings.net/manager/


pasta adresi: info@swimming.lv, e-pasta nosaukumā (tematā) norādot: sacensību un komandas 
nosaukumu. 

• Pieteikumus iesūtīt līdz š.g. 24. jūnija plkst. 24:00. 

• Peldētāja startu ir iespējams atteikt līdz š.g. 28. jūnijam plkst. 24:00, kad tiek aprēķināts 
komandas cīņas vērtējuma starta naudas apmērs. 

• Pieteikumi, kas sasnieguši LPF pēc norādītā pieteikumu iesūtīšanas termiņa, tiek pieņemti tikai 
individuālā vērtējumā un tiem tiek piemērots divkāršots starta naudas apmērs, kā arī papildus 
iepriekšminētajam, pēc š.g. 28. jūnija plkst. 20:00 peldētāju laiki tiek anulēti (peldētājs tiks 
pieteikts sacensībām bez pieteikuma laika (no time (NT)) vai peldētāju dalība sacensībās tiek 
atteikta, ja tiek ietekmēts sacensību norises laika grafiks. 

• Peldētāja slimības gadījumā komandas pārstāvis viņa vietā var pieteikt citu peldētāju vai 
tehniskajā pieteikumā iekļautu peldētāju uz iepriekš pieteiktajām distancēm vēlākais 45 min. 
pirms sacensību sākuma. 

• Komandas stafešu pieteikuma izmaiņas ar peldētāju izkārtojumu jāiesniedz vēlākais 45 
min. pirms sacensību sākuma sacensību sekretariātā. 

• Nosūtot pieteikumu sacensībām, sporta skola/klubs apstiprina, ka visam komandas sastāvam ir 
rakstiska ārsta atļauja par piedalīšanos attiecīgajās sacensībās, kā oriģināls ir jāiesniedz 
vēlākais 45 min. pirms sacensību sākuma sacensību sekretariātā. Sacensību galvenais 
tiesnesis patur tiesības nepielaist pie starta tās komandas pārstāvjus, kas nav iesniegusi 
augstākminētās ārsta atļaujas. 

• Gadījumā, ja sportists neierodas uz startu kādā no pieteiktajām distancēm, stājas spēkā soda 
nauda 7,00 EUR apmērā (sportista slimības gadījumā komandas pārstāvis var atteikt viņa startu, 
iesniedzot informāciju rakstiskā formā sacensību sekretariātā ar ārsta apstiprinājumu, ne vēlāk 
kā 30 min. pirms starta).  

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

• Visus ar dalībnieku komandēšanu saistītos organizatoriskos pasākumus veic komandējošā 

organizācija, kā arī sedz ar to saistītos izdevumus. 
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Izmitināšanas iespējas komandām 
 

 
Daudzfunkcionālās sporta ēkas viesnīcas 

RESTART numura kategorija 

 
Mērvienība 

Cena EUR 
(ar PVN) 

Standarta klases numurs 2 personām 
divvietīgā  numurā  

diennakts 43,20** 

Standarta klases numurs 1 personai 
divvietīgā  numurā 

diennakts 35,10** 

Brokastis 1 personai gab. 4.90 

**Ēdināšanas pakalpojumu izmaksas nav iekļautas cenā. 

 

Daudzfunkcionālā sporta ēkā atrodas kafejnīca “RESTART” ar mājīgo atmosfēru, 

demokrātiskām cenām, ātro apkalpošanu un kārdinošu maltīti ikvienai gaumei. Pa tālruni (+371) 

26 381 524 var saskaņot pusdienu un vakariņu ēdienkarti ar izmaksām.  

 

Papildus informācija par Olimpiskais centrs Rēzekne daudzfunkcionālo sporta ēku:  

• ēkā atrodas 29 labiekārtoti numuri. Par papildus samaksu viesnīcas klientiem ir pieejama 

arī sauna, infrasarkanā kabīne un baseins.  

• atklāts āra peldbaseins 25 m garš ar 6 peldēšanas celiņiem, atpūtai tiek piedāvāti divi 

džakuzi un bērnu baseins.     

• konferenču zāles 44 m2 platībā. Tās ietilpība ir līdz 40 personām. Konferenču zāle 

atrodas 2.stāvā. Zāles aprīkojums: magnētiskā tāfele, TV ekrāns (65 collas), portatīvais 

dators. Iepriekš saskaņojot, iespējama kafijas paužu un citu ēdienreižu organizēšana.  

Precīzāka informācija par numuru rezervāciju, zvanot pa tālruni (+371) 26 666 464 vai rakstot 

e-pastu uz restart@rezekne.lv . Mājaslapa www.restarthotel.lv . 

Rēzeknē izmitināšanas pakalpojumus var pieteikt Austrumlatvijas radošo pakalpojumu 

centra „Zeimuļs”. Ar pakalpojumu klāstu,  izcenojumiem un kontaktiem Jūs varat iepazīties 

ARPC mājas lapā:  http://zeimuls.lv/ . Maksa par gultas vietas izmantošanu (grupai > 20 cilvēki) 

1 personai: 1 diennakts 12,00 EUR. Maksa par vienas gultas vietas izmantošanu – 1 diennakts 

15,00 EUR. Bet maksa par vienas gultas vietas izmantošanu bērnu un jauniešu nometņu 

darbības laikā vai pašvaldības pasākumiem uzaicinātajiem viesiem 7,00 EUR. 

Kā arī Jūsu jautājumus par izmitināšanas pakalpojumiem var precizēt Viesu māja Zaļā 

sala Rēzeknes nov., Greiškānu pag. 100 m no šosejas Rēzekne – Ludza un 2 km no Rēzeknes 

pilsētas, tel. (+371) 29373015 vai  (+371) 29125600, www.hotelzalasala.lv , zalasala@inbox.lv.  

Vairāk informācijas par izmitināšanas pakalpojumiem Rēzeknē var apskatīt: 

http://www.rezekne.lv/turisms/naktsmitnes/ .  

 

Ja Jums rodas jautājumi vai neskaidrības, lūdzam droši zvaniet vai rakstiet mums. Mūsu 

tālrunis: (+371) 20229992,  e-pasts: ocr@rezekne.lv.  
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