LATVIJAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJA
2017.g. Latvijas junioru čempionāts peldēšanā
(zēni: 2000. g. dz. un jaunāki; meitenes: 2001. g. dz. un jaunākas)

NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevumi
1.1. Noskaidrot sporta skolu, klubu labākos individuālos peldētājus un komandas
junioru vecumā Latvijā.
2. Vieta un laiks
2.1. Sacensības notiek 2017. gada 01.-02. decembrī, Jelgavā, Raiņa ielā 1, LLU
25 m, 6 celiņu peldbaseinā.
2.2. Starts: 01. decembrī plkst. 16:00, 02. decembrī plkst. 12:00;
2.3. Iesildīšanās: 60 min. pirms starta.
3. Sacensību vadība un norise
3.1. Sacensības organizē LPF sadarbībā ar Jelgavas Specializēto peldēšanas
skolu.
3.2. Sacensības notiek saskaņā ar FINA peldēšanas sacensību noteikumiem un
prasībām, pēc viena starta noteikumiem un LPF sacensību nolikuma.
3.3. Sacensības notiek ar elektronisku sacensību vadību un automātisko laika
uzņemšanas iekārtu (OMEGA Ares 21).
4. Sacensību dalībnieki
4.1. Sacensībās piedalās LPF licencēti peldētāji ar III sporta klasi komandas cīņas
vērtējumā un ar II sporta klasi individuālā vērtējumā:
4.1.1. jaunietes dzimušas 2001. gadā un jaunākas;
4.1.2. jaunieši dzimuši 2000. gadā un jaunāki.
4.2. Komandas sastāvā: 20 peldētāji.
4.3. Peldētājs komandas cīņas vērtējumā drīkst startēt 3 individuālajās disciplīnās
un stafetes disciplīnās.
4.4. Komanda katrā stafetes disciplīnā komandas cīņas vērtējumā drīkst pieteikt 1
komandu.
4.5. Peldētājam uzrādot rezultātu, kas ir zemāks par 4.1. punktā minēto līmeni,
stājas spēkā naudas sods 7,50 EUR apmērā.
5. Starta nauda
5.1. Par katru pieteikto individuālo distanci komandas cīņas vērtējumā – 2,50 EUR
(vai 5,00 EUR pēc 27.11.2017. plkst. 20:00).
5.2. Par katru pieteikto individuālo distanci individuālā vērtējumā – 3,50 EUR (vai
7,00 EUR pēc 27.11.2017. plkst. 20:00).
5.3. Par katru pieteikto stafetes distanci komandas cīņas vērtējumā – 6,50 EUR
(vai 13,00 EUR pēc 27.11.2017. plkst. 20:00).
5.4. Par katru pieteikto stafetes distanci individuālā vērtējumā – 8,00 EUR (vai
16,00 EUR pēc 27.11.2017. plkst. 20:00).
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6. Sacensību programma
I diena – 01.decembris
1. 100 m brīvais stils meitenes
2. 100 m brīvais stils zēni
3. 200 m brass meitenes
4. 200 m brass zēni

II diena – 02.decembris
Apbalvošana (13. 4x50 m komb.st. meitenes)
Apbalvošana (13. 4x50 m komb.st. zēni)

Apbalvošana (1. 100 m br.st. meitenes)
Apbalvošana (2. 100 m br.st. zēni)

15. 200 m brīvais stils meitenes
16. 200 m brīvais stils zēni
17. 100 m brass meitenes
18. 100 m brass zēni

5. 100 m uz muguras meitenes
6. 100 m uz muguras zēni

Apbalvošana (15. 200 m br.st. meitenes)
Apbalvošana (16. 200 m br.st. zēni)

Apbalvošana (3. 200 m brass meitenes)
Apbalvošana (4. 200 m brass zēni)

19. 200 m uz muguras meitenes
20. 200 m uz muguras zēni

7. 200 m tauriņstils meitenes
8. 200 m tauriņstils zēni

Apbalvošana (17. 100 m brass meitenes)
Apbalvošana (18. 100 m brass zēni)

Apbalvošana (5. 100 m uz mug. meitenes)
Apbalvošana (6. 100 m uz mug. zēni)

21. 100 m tauriņstils meitenes
22. 100 m tauriņstils zēni

9. 400 m brīvais stils meitenes
10. 400 m brīvais stils zēni

Apbalvošana (19. 200 m mugura meitenes)
Apbalvošana (20. 200 m mugura meitenes)

Apbalvošana (7. 200 m tauriņst. meitenes)
Apbalvošana (8. 200 m tauriņst. meitenes)

23. 400 m komplekss meitenes
24. 400 m komplekss zēni

11. 200 m komplekss meitenes
12. 200 m komplekss zēni

Apbalvošana (21. 100 m tauriņst. meitenes)
Apbalvošana (22. 100 m tauriņst. zēni)
Apbalvošana (23. 400 m kompl. meitenes)
Apbalvošana (24. 400 m kompl. zēni)

Apbalvošana (9. 400 m br.st. meitenes)
Apbalvošana (10. 400 m br.st. zēni)
Apbalvošana (11. 200 m kompl. meitenes)
Apbalvošana (12. 200 m kompl. zēni)

13. 4x50 m komb.stils meitenes
14. 4x50 m komb.stils zēni

25. 4x50 m br.st. meitenes
26. 4x50 m br.st. zēni
27. 800 m brīvais stils meitenes
28. 800 m brīvais stils zēni
Apbalvošana (25. 4x50 m br.st. meitenes)
Apbalvošana (26. 4x50 m br.st. zēni)
Apbalvošana (27. 800 m br.st. meitenes)
Apbalvošana (28. 800 m br.st. zēni)

7. Vērtēšana un apbalvošana
7.1. Individuālo un stafešu disciplīnu pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar
sacensību medaļām.
7.2. Komandu cīņas uzvarētājkomandu kopvērtējumā nosaka pēc lielākās punktu
summas, vērtējot katrā sacensību disciplīnā 16 vietas pēc sekojošas sistēmas:
par 1. vietu-18, par tālākajām attiecīgi 16,15,14,13, 12,11,10,8,7,6,5,4,3,2,1
punkts. Stafešu peldējumos punktus dubulto, par SKSM rezultātu +15, par SM
+10, par SMK +5, par LR rekordu +25 papildus punkti. Rezultāti, kas zemāki
par III sporta klasi, komandu cīņas vērtējumā punktus nedod. Individuālā
vērtējumā startējošie peldētāji/komandas sacensību ieskaitē nepiedalās.
8. Pieteikumi
8.1. Sacensību pieteikumi ir jāaizpilda elektroniskā formātā, reģistrējoties
tiešsaistes
pieteikumu
sistēmā
i-netā:
https://www.swimrankings.net/manager/.
8.2. 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.
8.3. Tehniskā pieteikuma kopsavilkums (.pdf formātā no tiešsaistes pieteikumu
sistēmas) ar rakstisku ārsta atļaujas kopiju peldētāju pārstāvošās sporta
skolas/kluba vadībai vai pilnvarotajam komandas pārstāvim ir jāiesūta līdz š.g.
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27. novembra plkst. 20:00 uz e-pasta adresi: info@swimming.lv, kad tiek
aprēķināts starta naudas apmērs, e-pasta nosaukumā (tematā) norādot:
8.3.1. sacensību nosaukumu;
8.2.2. komandas nosaukumu.
8.4. Pieteikumi ar ārsta atļaujām, 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. 29. novembra plkst. 20:00 peldētāju pieteikuma 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 vai nav iesūtīta rakstiska ārsta atļaujas kopija.
8.5. Komandas stafešu pieteikuma izmaiņas ar peldētāju izkārtojumu var iesniegt
vēlākais 45 min. pirms sacensību sākuma sacensību sekretariātā.
8.6. Peldētāju pārstāvošā sporta skolas/kluba vadība vai pilnvarotais komandas
pārstāvis var atteikt peldētāja startu:
8.6.1. līdz š.g. 29. novembra plkst. 20:00, nosūtot informāciju elektroniskā
formātā uz e-pasta adresi: info@swimming.lv;
8.6.2. pēc š.g. 29. novembra plkst. 20:00 peldētāja neatbilstoša veselības
stāvokļa gadījumā, nosūtot informāciju ar ārsta apstiprinājuma kopiju
uz e-pasta adresi: info@swimming.lv, vai sacensību laikā, iesniedzot
informāciju rakstiskā formā sacensību sekretariātā.
8.7. 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.
8.8. Gadījumā, ja sportists neierodas uz startu kādā no pieteiktajām distancēm,
stājas spēkā soda nauda 7,50 EUR apmērā.
8.9. Ķīlas nauda protesta iesniegšanas gadījumā 50 EUR.
8.10. Visus ar dalībnieku komandēšanu saistītos organizatoriskos pasākumus veic
komandējošā organizācija, kā arī sedz ar to saistītos izdevumus.
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