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SASKAŅOTS       APSTIPRINU 

Liepājas pilsētas Domes       Liepājas KSS direktors 

Sporta pārvaldes vadītājs       ____________N.Vorobeičiks 

____________A.Lagzdiņš      2017.gada ___. ___________ 

2017.gada ___. ___________    
 

N O L I K U M S 
 

LIEPĀJAS PILSĒTAS 2017.g.  

ATKLĀTAJAM ČEMPIONĀTAM PELDĒŠANĀ 

Latvijas kausa izcīņas 7. posms 
 

 

Vieta un laiks 
Liepāja, Dunikas iela 9/11, LKSS sporta centrs «Ezerkrasts», peldbaseins 25m, 4 celiņi 

Sacensības notiks š.g. 12. - 13. aprīlī plkst.15.00 
 

 

Sacensību vadība un norise 
Sacensības organizē un vada Liepājas KSS peldēšanas nodaļas treneru kolektīvs sadarbībā ar 

Liepājas Sporta pārvaldi 

Sacensību koordinatori – Tina Korbane (+37126865367), Margarita Kručiņina (+37129175066) 

Sacensības notiek saskaņā ar FINA peldēšanas sacensību noteikumiem un prasībām, 

un sacensību nolikumu 

Laika fiksēšanas sistēma - elektronisko sistēma Quantum swimming 
 

 

Sacensību programma 

 

Trešdiena, 12. aprīlī 

Iesildīšanās plkst. 14.00 

Sacensību sākums plkst. 14.50 

Vecuma 

grupa  
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Atklātā grupa 
 

 

             

Distances  

200m brīvais stils   jaunietes, jaunieši 

200m komplekss    jaunietes, jaunieši 

200m uz muguras   jaunietes, jaunieši 

200m brass             jaunietes, jaunieši 

400m brīvais stils   jaunietes, jaunieši 

 

Ceturtdiena, 13. aprīlī 

Iesildīšanās plkst. 14.00 

Apbalvošana plkst. 14.50        

 

Vecuma 

grupa                              

 

 

Atklātā grupa 
2005.dz.g. un vecāki 

 

 

Jauniešu grupa 
2006.dz.g.un jaunāki 

 
 
 

 
 

                                                            

Distances 
50m brīvais stils   jaunietes, jaunieši 50m brīvais stils   meitenes, zēni 

100m uz muguras jaunietes, jaunieši 100m uz muguras meitenes, zēni 

 Apbalvošana 50m b/st, 100m uz mug. 
 
 

Distances 100m brass            jaunietes, jaunieši 100m brass            meitenes, zēni 

100m brīvais stils  jaunietes, jaunieši 100m brīvais stils  meitenes, zēni 

Apbalvošana 100m brass, 100m b/st 
 
 

Distances 100 m tauriņstils    jaunietes, jaunieši 100 m tauriņstils    meitenes, zēni 

100m komplekss    jaunietes, jaunieši 100m komplekss    meitenes, zēni 

          Apbalvošana 100m tauriņst., 100m kompl. 
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Dalībnieki 

Komandas sastāvā ne vairāk kā 15 dalībnieki 
 

Apbalvošana 
Sacensību uzvarētājus atklātā grupā apbalvo ar Liepājas čempiona medaļu un diplomu, otro un 

trešo vietu ieguvējus ar medaļām un diplomiem. Jauniešu grupā - 1.- 3. vietu ieguvēji tiek 

apbalvoti ar diplomiem un  medaļām. 
  

Sacensību izdevumi  

Liepājas čempiona medaļas un diplomus apmaksā  Liepājas Sporta pārvalde. 

Medaļas par otro un trešo vietu atklātā grupā apmaksā Liepājas KSS. 

Medaļas jauniešu grupā apmaksā Liepājas KSS. 

Tiesnešu ēdināšanu apmaksā Liepājas KSS. 
 

Pieteikšanās 

Par piedalīšanos sacensībās informēt līdz š.g. 25. martam uz adresi: swimliepaja@inbox.lv,  

pēc tam būs izsūtīts tehniska pieteikuma paraugs un sīkāka informācija par sacensībām 
 

 

Dalības maksa 

Par katru pieteikto dalībnieku - 5.00 EUR (LKSS audzēkņi atbrīvoti no dalības maksas). 

Starta naudas apmaksas veids - ar pārskaitījumu 

Izdevumus, kas saistīti ar ceļu, uzturu un naktsmītnēm, sedz komandējošās organizācijas 
 

 

 

 

Visiem dalībniekiem jābūt informētiem par drošības noteikumiem sacensību laikā 
         

 

 

Liepājas KSS  peldēšanas nodaļa 
 

mailto:swimliepaja@inbox.lv

