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          APSTIPRINU 

         Liepājas KSS direktors 

 

         ____________N.Vorobeičiks 

         2018.gada ___. __________ 

 

 

N O L I K U M S  

SACENSĪBĀM PELDĒŠANĀ „CERĪBU STARTI” 
 
 

Vieta un laiks:  

Sacensības notiks 2018. gada 7.decembrī  

Dunikas ielā 9/11, KSS sporta centrā „Ezerkrasts”  25m, 4 celiņu peldbaseinā. 

Sacensību sākums plkst. 15.30 (iepeldēšanās 30 min. pirms starta). 
 

Sacensību vadība un norise: 
Sacensības organizē un vada Liepājas KSS peldēšanas nodaļas treneru kolektīvs.  

Sacensību koordinatori – Margarita Kručiņina (+37129175066), Tina Korbane  

Sacensības notiek saskaņā ar FINA peldēšanas sacensību noteikumiem un prasībām un sacensību 

nolikumu. 
 

Dalībnieki:  

Sacensības ir individuālas, uzvarētājus noteiks šādās vecuma grupās: 

2005.dz.g - 2006.dz.g  meitenes, zēni  I gr. 

2007.dz.g - 2008.dz.g. meitenes, zēni  II gr. 

2009.dz.g. un jaun.   meitenes, zēni  III gr. 
 

Programma:             

100m b/st.   I gr. 

            50m b/st.   II, III gr. 

          100m uz mug.  I gr. 

            50m uz mug.  II, III gr. 

          100m brass   I gr. 

            50m brass   II, III gr. 

                     50m taur.   *atklātā grupa 

6x50m br./st. jauktā stafete - viena meitene, viens zēns no katras vecuma grupas 
 

 

Peldētājs drīkst startēt 2 individuālajās disciplīnās 
 

 

Apbalvošana: Trīs augstvērtīgākie rezultāti katrā vecuma grupā gan meiteņu, gan zēnu konkurencē tiks 

apbalvoti ar medaļām un diplomiem, 4., 5., 6.vietu ieguvēji ar diplomiem.  

*Uzvarētājus atklātā grupā, otro un trešo vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām un diplomiem,  

4., 5., 6.vietu ieguvēji ar diplomiem. 

 
 

 
 

Pieteikšanās sacensībām: 

Sacensību pieteikumi ir jāaizpilda elektroniskā formātā tiešsaistes pieteikumu sistēmā 

www.swimrankings.net/manager līdz š.g. 5. decembrim plkst. 20:00 
 

 

 

Dalībnieku uzņemšana:  

Izdevumus, kas saistīti ar ceļu, uzturu un naktsmītnēm, sedz komandējošās organizācijas. 

http://www.swimrankings.net/manager
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Personu datu apstrāde: 

Piesakoties sporta peldēšanas sacensībām “CERĪBU STARTI”, iesaistītās personas un dalībnieki izsaka 

savu piekrišanu Liepājas Kompleksai sporta skolai attiecīgo personas datu apstrādei, tai skaitā, bet ne 

tikai, publicējot pasākuma pieteikumos norādīto informāciju, veicot pasākumu un tā dalībnieku foto un 

video ierakstu un publicēšanu (tai skaitā, bet ne tikai, tiešraidi, foto un video materiālu uzglabāšanu 

publiskas pieejamības arhīvā un minēto materiālu atkal izmantošanu), kā arī citu sadarbības partneru un 

atbalstītāju publicitātei. Informējam, ka pasākuma laikā tiks fotografēts un/vai filmēts. 

Uzņemtās fotogrāfijas var tikt izmantotas pasākuma atspoguļošanai Liepājas pilsētas pašvaldības 

informatīvajā izdevumā ,,Kurzemes vārds”, tīmekļa vietnē www.liepaja.lv un  sociālajos tīklos 

(Facebook, Twitter u.c.), kā arī citu sadarbības partneru un atbalstītāju publicitātei. 
 

Visiem dalībniekiem jābūt informētiem par drošības tehnikas un kārtības noteikumiem sacensību 

laikā. 

       Liepājas KSS peldēšanas nodaļa 


