
 

 

Latvijas vispārizglītojošo skolu čempionāts 
peldēšanā 3.-6. klašu bērniem 

 
1. Sacensību vieta un laiks 

 
1.1. Sacensības notiek 2017. gada 22.decembrī, Rīgā, Kr. Barona 107, SK ”Daugavas 

sporta nams” 25 m 6 celiņu peldbaseinā ar OMEGA Ares 21 elektronisko laika 
fiksēšanas sistēmu 

1.2. Starts: plkst. 13:00 
1.3. Iepeldēšanās: 60min pirms starta 

 

2. Sacensību vadība un norise 
 
2.1. Sacensības rīko Latvijas Peldēšanas federācija sadarbībā ar Latvijas Sporta 

federāciju padomi un Latvijas Olimpisko komiteju  
2.2. Sacensības notiek saskaņā ar FINA peldēšanas sacensību noteikumiem un 

prasībām, pēc viena starta noteikumiem 
2.3. Sacensību galvenais tiesnesis: Jūlija Kuzmina 

 

3. Sacensību dalībnieki 
 
3.1. Sacensībās drīkst piedalīties Latvijas vispārizglītojošo skolu komandas (komandā 8 

dalībnieki, no kuriem vismaz 3 – meitenes): 

• 3. klašu komandas 
• 4. klašu komandas 
• 5. klašu komandas 
• 6. klašu komandas 

 

4. Sacensību programma 
 

22. decembrī, starts plkst.: 13:00 

 8x 50m brīvā stila stafete 3.klašu komandām 

8x 50m brīvā stila stafete 4.klašu komandām 

8x 50m brīvā stila stafete 5.klašu komandām 

8x 50m brīvā stila stafete 6.klašu komandām 

Apbalvošana 
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5. Vērtēšana un apbalvošana 

 
5.1. Piecas labākās izglītības iestādes, kas iegūs lielāko medaļu kopskaitu visās vecuma 

grupās, tiks apbalvotas ar dāvanu kartēm peldēšanas inventāra iegādei no sacensību 
partnera Waterinstinct.lv 

5.2. 1.-3. vietas ieguvēji katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar medaļām un speciālbalvām 
no sacensību partnera Waterinstinct.lv; 

5.3. Pārējās komandas saņems diplomu/atzinības rakstu par dalību sacensībās ar 
ierakstu par sasniegto rezultātu. 
 

6. Pieteikumi 
 
6.1. Pieteikumi tiek pieņemti no izglītības iestādes vadības; 
6.2. Katra izglītības iestāde drīkst pieteikt ne vairāk kā vienu komandu katrā klašu grupā; 
6.3. Katrs dalībnieks ir tiesīgs startēt ne vairāk kā vienā komandā;  
6.4. Sacensību pieteikumi ir jāaizpilda uz attiecīgā sacensību tehniskās pieteikumu formas 

parauga, kas atrodams šī nolikuma pielikumā; 
6.5. Pieteikumi jāiesūta līdz š.g. 15. decembrim uz e-pastu info@swimming.lv ar norādi 

“Skolu čempionāts 2017”; 
6.6. Pēdējās korekcijas ir iesniedzamas līdz 18. decembrim, kad tiks publicēts sacensību 

starta protokols; 
6.7. Nosūtot pieteikumu sacensībām, pieteicējs apstiprina, ka visiem pieteiktajiem 

dalībniekiem ir rakstiska ārsta atļauja par piedalīšanos attiecīgajās sacensībās, kura 
oriģināls ir jāiesniedz sacensību sekretariātā pirms sacensību sākuma. 
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1. pielikums. Sacensību pieteikuma tehniskā forma 
 

Skolas nosaukums  

Pilsēta/novads  

Pārstāvis  

Tālr.  

E-pasts  

  

Vecuma grupa (klase)  

Komandas sastāvs Vārds, Uzvārds Dzimšanas gads 

1. dalībnieks   

2. dalībnieks   

3. dalībnieks   

4. dalībnieks   

5. dalībnieks   

6. dalībnieks   

7. dalībnieks   

8. dalībnieks   
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