
2017. gada KURZEMES ČEMPIONĀTS PELDĒŠANĀ 

N O L I K U M S 
1. Mērķis un uzdevumi: 

* popularizēt peldēšanas sportu Kurzemes novadā; 

* noskaidrot Kurzemes novada izlases kandidātus startam 28. Latvijas  novadu kausa sacensībās; 

* noskaidrot Kurzemes 2017. gada čempiona nosaukumu peldēšanā individuālajos un stafešu 

peldējumos saskaņā ar sacensību programmu. 

2. Vieta un laiks:  

* 2017. gada 10. novembris, Ventspils, Ūdens atrakciju parka 25m, 4 celiņu peldbaseins. 

3. Sacensību organizācija un vadība: 

* sacensības organizē Ventspils SS “Spars”, sadarbībā ar OC “Ventspils” un AS “Kurzemes Radio”; 

* sacensības tiek rīkotas ar elektronisku sacensību vadību un automātisko laika uzņemšanas iekārtu 

(OMEGA Ares 21); 

* sacensības notiek saskaņā ar FINA peldēšanas sacensību noteikumiem un prasībām, pēc viena starta 

noteikumiem, un sacensību nolikumu; 

* sacensību galvenais tiesnesis: S.Iljins 

4. Sacensību dalībnieki: 

* sacensībās piedalās un Kurzemes čempiona nosaukumu izcīna Kurzemes novada un Jūrmalas 

pilsētas peldētāji. 

5. Starta nauda: 
* par katru pieteikto dalībnieku – 5,00 EUR. 

6. Sacensību programma: 

* iesildīšanās plkst. 13.00; starts plkst. 14.00: 

1./2.  50m br.st. siev./vīr. 

3./4.  50m brass siev./vīr. 

5./6.  50m uz muguras siev./vīr. 

7./8.  50m tauriņstils siev./vīr. 

9./10.  100m komplekss siev./vīr. 

11./12.  100m br.st. siev./vīr. 

13./14.  100m brass siev./vīr. 

15./16.  100m uz muguras siev./vīr. 

17./18.  100m tauriņstils siev./vīr. 

19./20.  400m br.st. siev./vīr. 

21./22.  4x50m br.st. stafete siev./vīr. 

7. Sacensību norise: 

* sportista slimības gadījumā komandas pārstāvis var atteikt viņa startu, iesniedzot informāciju 

rakstiskā formā sacensību sekretariātā ne vēlāk kā 30 min pirms starta (gadījumā, ja sportists/stafetes 

komanda neierodas uz startu kādā no pieteiktajām distancēm, stājas soda nauda 10/15 EUR apmērā); 

* atbildību par par savas komandas audzēkņu kārtību, drošību un veselību uzņemas komandas 

pārstāvis, kā arī visus ar dalībnieku komandēšanu saistītos organizatoriskos pasākumus un izdevumus 

sedz komandējošā organizācija. 

8. Apbalvošana: 

* pirmo vietu ieguvēji individuālajā disciplīnā izcīna Kurzemes čempiona nosaukumu un tiek 

apbalvoti ar čempiona medaļu un diplomu, otrās un trešās vietas ieguvējus apbalvo ar diplomiem.  

9. Pieteikumi: 

* sacensību pieteikumi ir jāaizpilda elektroniskā formātā, reģistrējoties tiešsaistes pieteikumu sistēmā 

i-netā:  https://www.swimrankings.net/manager/.  

* pieteikuma laiku ir iespējams norādīt sistēmā (ierakstot laiku ‘M:SS.ss’ kolonnā ‘Entry Time’) vai 

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) komandas 

pārstāvim ir jāiesūta līdz š.g. 07. novembra plkst. 20:00 uz e-pasta adresi: sergejiljin@inbox.lv,     

e-pasta nosaukumā (tematā) norādot: sacensību nosaukumu un komandas nosaukumu; 

* rēķina saņemšanai, lūgums norādīt attiecīgos rekvizītus. 
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