Apstiprinu:
Jelgavas p/ie
“Sporta servisa centrs”
direktors Juris Kaminskis
2018.g. 1.novembrī

29. LATVIJAS NOVADU KAUSA IZCĪŅA PELDĒŠANĀ
NOLIKUMS
1. Vieta un laiks: Kausa izcīņas sacensības notiek Jelgavā LLU 25 m (6 celiņu) peldbaseinā
2018.gada 23.-24. novembrī.
2. Sacensību vadība: Sacensības organizē Jelgavas Sporta servisa centrs sadarbībā ar JSPS un
LPF.
Sacensību galvenais tiesnesis Anželika Paegle (tālr. 26160865), galvenā sekretāre Astra
Ozoliņa (tālr. 29562577) Sacensību kurators Uldis Zemzars (tālr. 27018452).
.
3. Dalībnieki: sacensībās piedalās Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales novadu
sastādītās komandas. Komandas sastāvā 28 cilvēki (24 sportisti, kas dzīvo un trenējas vai
trenējās attiecīgajā novadā, 3 treneri un 1 tiesnesis). Katram sacensību dalībniekam komandu
cīņas vērtējumā atļauts startēt 2 individuālajās disciplīnās un stafetēs.
4. Dalības maksa: katram novadam EUR 150,00. Apmaksa izdarāma līdz 2018. gada 15.
novembrim pēc LPF piestādītā rēķina saņemšanas. Par rēķina izrakstīšanu sazināties ar LPF,
tālr.22840906
5. Sacensību programma pa dienām (skat. nākošajā lpp.)
6. Sacensību norise: visus ar dalībnieku komandēšanu saistītos organizatoriskos pasākumus un
izdevumus sedz komandējošā organizācija. Par savas komandas audzēkņu kārtību, drošību
un veselību atbild treneris un komandas pārstāvis.
7. Apbalvošana: pirmo vietu ieguvēji individuālajā disciplīnā tiek apbalvoti ar balvu un
diplomu; otro un trešo vietu ieguvējus apbalvo ar diplomiem.
Novada komanda par 1.vietu tiek apbalvota ar Latvijas Novadu ceļojošo kausu un diplomu. Par
2. un 3. vietu komandas apbalvo ar diplomiem.
Uzvarētāju noteikšana komandu cīņas vērtējumā notiek pēc lielākās punktu summas, ko
savākuši ieskaites dalībnieki un stafešu komandas. Novads katrā stafetes disciplīnā piedalās ar
vienu komandu. Vienādas punktu summas gadījumā, augstāku vietu iegūst tā komanda, kurai ir
vairāk pirmo (otro, trešo utt.) vietu.
Individuālajās disciplīnās sportists, kas startē komandu cīņas ieskaitē, par augstāko vietu
(1.vietu) saņem 9 punktus, par tālākajām vietām attiecīgi – 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1 punktu. Stafešu
peldējumos par 1.vietu – 15 punktus, par tālākajām trīs vietām attiecīgi 12, 10 un 8 punktus.
Pēc augstvērtīgākiem rezultātiem (pēc FINA punktiem), kas sasniegti kādā no disciplīnām ar
speciālbalvām apbalvo katra novada labāko peldētāju, kā sievietēm, tā vīriešiem.
8. Dalībnieku uzņemšana: Novadu koordinatorpilsētas ir: Kurzemē - Liepāja, Latgalē Rēzekne, Vidzemē - Valmiera, Zemgalē - Jelgava, kas sacensībām piesaka savu komandu
dalībniekus, kā arī pārstāv novadu sacensību vietā. Naktsmītņu (viesnīcas) pasūtīšanu veic
novadu atbildīgās pilsētas (Liepāja, Rēzekne, Valmiera). Informāciju sniedz Jelgavas
Specializētā peldēšanas skola (JSPS) Raiņa iela 1, LV-3001 Jelgava (tel. 63025243); E-pasts –
peldesana@llu.lv Kontaktpersona – Astra Ozoliņa (tālr.. 29562577).

9. Pieteikumi: sacensību tehnisko pieteikumu ( pēc pielikumā norādītās formas ) jāiesūta līdz š.
g. 19.novembrim plkst. 20:00. uz e-pasta adresi: peldesana@llu.lv, norādot:
1) sacensību nosaukumu, 2) komandas nosaukumu, 3) distances ar iepriekšējo rezultātu.
Pēdējās pieteikumu korekcijas iesūtīt līdz š.g. 21. novembrim plkst. 12:00 uz e-pasta adresi:
peldesana@llu.lv . Pieteikumi stafetēm iesniedzami galvenajam sekretāram sacensību dienā līdz
sacensību sākumam.
Ārsta parakstīts pieteikums iesniedzams galvenajam tiesnesim 23. novembrī līdz plkst.15:00
10. Personas datu apstrāde: Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies
ar nolikumu un piekrīt tā noteikumiem, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas
gads, mēnesis un datums) apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko personu datu
apstrādes likuma nosacījumiem, lai nodrošinātu rezultātu apkopošanu un sacensību kvalitatīvu
norisi.
Sacensību organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem sacensību laikā
uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

SACENSĪBU PROGRAMMA PA DIENĀM
Sacensību sākums:
23. novembrī plkst. 16:00
24. novembrī plkst. 12:00
50m br.st. siev., vīr.
200m brass siev., vīr.
100m tauriņstils siev.
100m tauriņstils vīr. V. Baloža kauss
100m uz muguras siev., vīr.
200m br.st. siev., vīr.
400m komplekss siev., vīr.
4x50m br.st. siev., vīr.

100m br.st. siev. S. Lupikas kauss
100m br.st. vīr. Liepājas domes A. Kārkliņa balva
100 m komplekss siev., vīr.
200m uz muguras siev., vīr.
50m tauriņstils siev., vīr.
100m brass siev., vīr.
400m br.st. siev., vīr.
4x50m tauriņstils siev.
4x50m tauriņstils vīr. U. Zemzara balva

Iepeldēšanās 45 min. pirms sacensību sākuma.

