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Starptautiskais peldēšanas turnīrs 
““Madwave Challenge” of Latvija” 

 
1. Sacensību vieta un laiks 

 
1.1. Sacensības notiek 2019. gada 08.-09. martā, Rīgā, Ķīpsalas ielā 5, Ķīpsalas 

peldbaseins 50m, 8 celiņu peldbaseinā ar elektronisku sacensību vadību un automātisko 
laika uzņemšanas iekārtu (OMEGA Ares 21); 

1.2. Starts: 08. martā plkst. 14:45, 09. martā plkst. 09:30. 
 

2. Sacensību vadība un norise 
 
2.1. Sacensības rīko PK “Panākums” sadarbībā ar Ķīpsalas peldbaseinu un zīmolu 

Madwave;  
2.2. Sacensības notiek saskaņā ar FINA peldēšanas sacensību noteikumiem un prasībām, 

pēc viena starta noteikumiem un sacensību nolkumu; 
2.3. Sacensību mājas lapa internetā: www.mwchallenge.lv.  

 

3. Sacensību dalībnieki 
 
3.1. Sacensībās drīkst piedalīties jaunie peldētāji no Latvijas un ārzemēm, kas atbilst šādām 

vecuma grupām: 

• 2003.-2004. gadā dzimušie zēni un meitenes; 
• 2005.-2006. gadā dzimušie zēni un meitenes; 
• 2007.-2010. gadā dzimušie zēni un meitenes. 
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4. Sacensību programma 
 

08. martā (starts plkst. 14:45) 09. martā (starts plkst. 09:30) 

2007.-2010. gadā dzimušie zēni un meitenes 
Iesildīšanās 30 min pirms starta 

1 
2 
3 
4 
5 

50m br./st. (meitenes, zēni) 
100m brass (meitenes, zēni) 
50m tauriņstils (meitenes, zēni) 
100m uz muguras (meitenes, zēni) 
200m brīvais stils (meitenes, zēni) 

1 
2 
3 
4 
5 

50m uz muguras (meitenes, zēni) 
100m tauriņstils (meitenes, zēni) 
50m brass (meitenes, zēni) 
100m br./st. (meitenes, zēni) 
200m komplekss (meitenes, zēni) 

2005.-2006. gadā dzimušie zēni un meitenes 
Iesildīšanās 30 min pirms starta 

1 
2 
3 
4 
5 

50m br./st. (meitenes, zēni) 
100m brass (meitenes, zēni) 
50m tauriņstils (meitenes, zēni) 
100m uz muguras (meitenes, zēni) 
200m brīvais stils (meitenes, zēni) 

1 
2 
3 
4 
5 

50m uz muguras (meitenes, zēni) 
100m tauriņstils (meitenes, zēni) 
50m brass (meitenes, zēni) 
100m br./st. (meitenes, zēni) 
200m komplekss (meitenes, zēni) 

2003.-2004. gadā dzimušie zēni un meitenes 
Iesildīšanās 30 min pirms starta 

1 
2 
3 
4 
5 

50m br./st. (meitenes, zēni) 
100m brass (meitenes, zēni) 
50m tauriņstils (meitenes, zēni) 
100m uz muguras (meitenes, zēni) 
200m brīvais stils (meitenes, zēni) 

1 
2 
3 
4 
5 

50m uz muguras (meitenes, zēni) 
100m tauriņstils (meitenes, zēni) 
50m brass (meitenes, zēni) 
100m br./st. (meitenes, zēni) 
200m komplekss (meitenes, zēni) 

 

5. Starta nauda 
 
5.1. Par katru pieteikto distanci - 7.00 EUR; 
5.2. Starta nauda ir iemaksājama elektroniski atbilstoši nosūtītajā rēķinā iekļautajiem 

rekvizītiem. 
 

6. Vērtēšana un apbalvošana 

 
6.1. 1.-3. vietas ieguvēji katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar medaļām un speciālbalvām no 

sacensību partnera Madwave; 
6.2. Visi jaunākās vecuma (2007.-2010.g.dz.) grupas dalībnieki saņems veicināšanas balvas 

par piedalīšanos sacensībās; 
6.3. Trīs labākās komandas pēc izcīnīto medaļu kopskaita tiek apbalvotas ar Madwave 

Challenge kausu un balvām no sacensību partnera Madwave. 
 

7. Pieteikumi 
 
7.1. Pieteikumi tiek pieņemti no peldētāju pārstāvošās iestādes (sporta skola, klubs, 

izglītības iestāde) vadības vai individuālās dalības gadījumā no peldētāja pilngadīga 
pārstāvja, kas nosūtot pieteikumu sacensībām uzņemas atbildību un apstiprina, ka 
dalībniekam ir rakstiska ārsta/vecāku atļauja piedalīties sacensībās; 

7.2. Katra komanda drīkst pieteikt neierobežotu skaitu dalībnieku; 
7.3. Katrs dalībnieks vienā sacensību dienā ir tiesīgs startēt ne vairāk kā trīs distancēs;  
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7.4. Sacensību pieteikumi ir jāaizpilda elektroniskā formātā, reģistrējoties tiešsaistes 
pieteikumu sistēmā internetā:  https://www.swimrankings.net/manager/; 

7.5. Tehniskā pieteikuma kopsavilkums (.pdf formātā no tiešsaistes pieteikumu sistēmas) ar 
rakstisku ārsta atļaujas kopiju peldētāju pārstāvošās sporta skolas/kluba vadībai vai 
pilnvarotajam komandas pārstāvim ir jāiesūta līdz š.g. 03. marta plkst. 20:00 uz e-pasta 
adresi: entries@mwchallenge.lv; 

7.6. Papildus pieteikumus, maksājot starta naudu 10.00 EUR par katru pieteikto distanci, var 
iesniegt līdz š.g. 05. marta plkst. 20:00, kad tiks aprēķināta starta nauda un izsūtīts 
rēķins par dalību sacensībās; 

7.7. Dalībnieki, par kuriem netiks nomaksāta starta nauda līdz 07. martam, tiks svītroti no 
dalībnieku saraksta un nevarēs piedalīties sacensībās; 

7.8. Sacensību rīkotāji patur tiesības neatgriezt starta naudu pēc š.g. 07. marta plkst. 20:00; 
7.9. Skaidras naudas maksājumi netiks pieņemti. 
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