APSTIPRINU
Liepājas KSS direktors
____________N.Vorobeičiks
2018.gada ___. ___________
NOLIKUMS
Liepājas KSS sprinta turnīrs “REKORDISTA DIENA“
Vieta un laiks
Liepāja, Dunikas iela 9/11, LKSS sporta centrs «Ezerkrasts», peldbaseins 25m, 4 celiņi
Sacensības notiks š.g. 17. - 18. maijā plkst.16.00 (iepeldēšanās 45 min. pirms starta).
Sacensību organizācija
Sacensības organizē un vada Liepājas KSS peldēšanas nodaļas treneru kolektīvs sadarbībā ar
Liepājas Sporta pārvaldi
Sacensību koordinatori – Tina Korbane, Margarita Kručiņina
Sacensības notiek saskaņā ar FINA peldēšanas sacensību noteikumiem un prasībām,
un sacensību nolikumu
Laika fiksēšanas sistēma - elektroniskā sistēma Quantum swimming
Dalībnieki
Sacensības ir individuālas sekojošās vecuma grupās:
I gr. 2004.dz.g. un vecāki
jaunietes, jaunieši
II gr. 2005.dz.g. un jaunāki
meitenes, zēni
Sacensību programma
17. maijā
50 m brīvais stils
100 m uz muguras
50m brass
200 m brīvais stils
Jebkura cita distance,
kura nav minēta programmā
rekordu uzstādīšanai

18. maijā
100 m brīvais stils
50m uz muguras
100 m brass
50 m tauriņstils
100 m komplekss

Katrs dalībnieks drīkst startēt 2 distancēs
Apbalvošana
Individuālās disciplīnās katrā vecuma grupā pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar sacensību
medaļām un diplomiem
Ja tiks labots Liepājas pilsētas rekords jebkurā distancē, tiks piešķirta naudas prēmija (tikai Liepājas
sportistiem). Naudas balvas tiks pārskaitītas uz personīgo bankas kontu
grupā 16.gadi un vecāki/jaunietes, jaunieši/ – EUR 20,00
grupā 14.-15.gadi /meitenes, zēni/
– EUR 15,00
grupā 12.-13.gadi /meitenes, zēni/
– EUR 10,00
grupā 10.-11.gadi /meitenes, zēni/
– EUR 5,00
Pieteikšanās
Sacensību pieteikumi jāaizpilda elektroniskā formātā www.swimrankings.net/manager sistēmā
līdz š.g. 12. maijam plkst. 14.00.
Pēdējās pieteikumu korekcijas iesūtīt līdz š.g. 14. maijam plkst. 20.00 un tehniskā pieteikuma
kopsavilkumu iesūtīt uz e-pasta adresi: swimliepaja@inbox.lv, kad tiek aprēķināts starta naudas
apmērs
Komandas pārstāvim ne vēlāk 60 min. pirms sacensību sākuma iesniegt galvenajam sekretāram
komandas pieteikumu ar ārsta atļauju un kvīts par apmaksu par dalību 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

