2. Atklātais čempionāts peldēšanā vecmeistariem

Baltijas Kausa SUPERMASTERS 1.posms
NOLIKUMS
Mērķis: Noskaidrot labākos peldētājus-vecmeistarus Latvijā un Baltijas reģionā.
Čempionātā var piedalīties jebkuras valsts sportisti.
Vieta: sporta komplekss “Sporta nams “Daugava”” Kr. Barona iela 107, Rīga, Latvija
(25 m, 6 celiņi, elektroniskā laika kontrole) http://www.basketbolaskola.lv/sport/
Sacensību organizācija un vadība: Sacensības organizē Biedrība „Peldēšanas klubs „CHAMPIONS””
sadarbībā ar „LATVIJAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJA”.
Sacensības notiek saskaņā ar FINA peldēšanas sacensību noteikumiem un prasībām, LPF noteikumiem un
sacensību nolikumu.
Programma un laiks:
2018.g. 13.janvārī. Sacensības sakums 13:00. Iesildīšanas 12:20. Reģistrācija no 11:00
50 m b/s sportistiem ar ierobežotām kustību iespējām;
50 m b/s S; V
50 m brass S; V
50 m tauriņstils. S; V
50 m uz muguras S; V
100 m komplekss S; V
Pārtraukums 10 minūtes pēc katras distances.
Dalībnieki un vecuma grupas: Sacensībās drīkst piedalīties peldēšanas vecmeistari no 25 gadu vecuma.
Katrs dalībnieks personīgi ir atbildīgs par savu veselības stāvokli.
Dalībnieku vecums tiek aprēķināts uz 31.12.2018.
Pieteikšanās: Pieteikumus attiecīgā forma sūtīt uz e-pasta adresi: info@champions.lv līdz 8.janvārīm.
Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas gads, klubs, distance un rezultāts.
Starta nauda: LPF licencētajiem sportistiem: 7.00 Eiro par katru distanci, 25.00 Eiro par 5 distancēm. Par
licencēto sportistu starta naudas iemaksu ir atbildīga tos pārstāvošā organizācija vai tās deleģētais pārstāvis,
kura pienākums ir veikt starta naudas iemaksas par visiem komandas dalībniekiem vienlaicīgi.
Sportistiem bez LPF licences ir piemaksa 5.00 Eiro. Dalībniekiem, kuri nepārstāv nevienu no LPF
biedrorganizācijām, starta nauda ir jāiemaksā ne mazāk kā 4 dienas pirms sacensību sākuma.
Starta nauda jāsamaksā līdz 10.01.2018. ar pārskaitījumu: Biedrība „Peldēšanas klubs „CHAMPIONS””,
reģ.Nr.50008233821, LV30HABA0551039761911, Swedbank, SWIFT/BIC: HABALV2X
Apbalvošana: Visi dalībnieki saņems diplomus par piedalīšanos sacensībās.
Ar medaļām tiks apbalvoti 3 (trīs) pirmo vietu ieguvēji katrā vecuma grupā katrā disciplīnā (viena medaļa
vienam sportistam). Seši labākie vīrieši un sievietes (ņemot vērā 5 disciplīnu rezultātus un vecumu)
Supermasters kategorijā tiks apbalvoti ar kausiem.
Pasākums pēc sacensībām: Informācija sekos vēlāk.
Aktuālā informācija: Edgars Ozoliņš, mob. tālr.: +371 29203861, e-pasts: edgars.ozolins59@gmail.com
http://champions.lv/lv/notikumi/2-atklatais-cempionats-peldesana-vecmeistariem-bal/
Iespējams sacensību laikā strādās fotogrāfi, kas iemūžinās dalībniekus sacensību gaitā. Organizatoriem ir
tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video
materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.
Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.
Reģistrējoties sacensībām dalībnieks vai to pilnvarotā persona piekrīt, ka ir iepazinušies ar nolikumu.
Organizatori patur tiesības veikt atsevišķas izmaiņas sacensību un pasākuma nolikumā.

