
APSTIPRINU: 

ĀBJSS direktore 

D.Puķīte 

Ādažu BJSS atklātais čempionāts peldēšanā 

NOLIKUMS 

1. Mērķi un uzdevumi: 

Noskaidrot labākos sportistus ĀBJSS (Ādažu bērnu un jaunatnes sporta skolā) un uzaicināto komandu 

vidū. 

2. Vieta un laiks: 

Sacensības notiks 2019.gada 12. aprīlī Ādažu sporta centra peldbaseinā, 25 m, 3 celiņu peldbaseinā ar 

automātisku sacensību vadību un elektronisko laika fiksēšanas sistēmu (OMEGA Ares 21). 

 Iesildīšanās 1. un 2. grupa:  plkst.16:30-16:50 

  Iesildīšanās 3. un 4. grupa:  plkst.16:50-17:20 

  Sacensību sākums:  plkst.17:30 

3. Sacensību vadība: 

  Sacensības vada un organizē ĀBJSS sadarbībā ar vecāku padomi, galvenais tiesnesis P.Murāns 

(t.29240059). 

4. Dalībnieki: 

  Sacensībās piedalās ĀBJSS peldēšanas sekcijas audzēkņi un uzaicināto klubu un sporta skolu audzēkņi. 

Sacensības ir individuālas. 

  1. grupa 20011.g.dz. un jaunāki - 25m brīvais stils, 25m uz muguras 

  2. grupa 2009.-2010.g.dz. - 25m brīvais stils, 25m brass, 25m uz muguras; 

  3. grupa 2007.-2008.g.dz. - 100m brīvais stils, 50m brass, 50m uz muguras, 50m tauriņstils; 

  4. grupa 2005.-2006.g.dz. - 100m brīvais stils, 50m brass, 50m uz muguras, 50m tauriņstils; 

  5. grupa 2002.-2004.g.dz. - 100m brīvais stils, 50m brass, 50m uz muguras, 50m tauriņstils; 

  Katra komanda drīkst pieteikt ne vairāk ka 15 dalībniekus. Katrs dalībnieks drīkst startēt ne vairāk kā 2 

individuālajās distancēs un stafetē. 

5. Sacensību programma: 
25m brīvais stils 1., 2. grupa 

25m uz muguras 1. grupa 

100m brīvais stils 3.,4.,5. grupa 

25m brass 2. grupa 

50m brass 3., 4., 5. grupa 

Apbalvošana 25m brīvajā stilā 1., 2. grupa, 25m uz muguras 1. grupa, 100m brīvajā stilā 3., 4., 5. grupa 

25m uz muguras 2. grupa 

50m uz muguras 3., 4., 5., grupa 

Apbalvošana 25m brasā 2. grupa, 50m brasā 3., 4., 5. grupa 

50m tauriņstils 3., 4., 5. grupa 

6x50m brīvā stila MIX stafete (no 3., 4., 5. vecuma grupas meitene un zēns) 

Apbalvošana 25m uz muguras 2. grupa, 50m uz muguras 3., 4., 5. grupa, 50m tauriņstils 3., 4., 5. grupa, 

6x50m brīvā stila MIX stafete 

6. Apbalvošana 
  Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālajās distancēs un stafetē tiks apbalvoti ar sacensību medaļām. 

7. Pieteikumi 

Sacensību pieteikumi līdz 9. aprīļa plkst. 22:00 ir jāaizpilda elektroniskā formātā, reģistrējoties tiešsaistes 

pieteikumu sistēmā i-netā:  https://www.swimrankings.net/manager/ vai aizpildot tehniskā pieteikuma 

formu. 

  Pieteikuma laiku ir iespējams norādīt (ierakstot laiku ‘M:SS.ss’ kolonnā ‘Entry Time’) vai peldējumi tiek 

sastādīti ņemot vērā labāko uzrādīto peldētāja rezultātu 15 mēnešu laikā pirms sacensību pieteikumu 

iesūtīšanas termiņa, kas ir pieejams swimrankings.net datu bāzē. 

  Tehniskos pieteikumu kopsavilkumu iesūtīt līdz 9. aprīļa plkst. 22:00 uz e-pastu: pmurans@inbox.lv 

  Dalības maksa 5 EUR par katru dalībnieku. Ādažu BJSS audzēkņiem dalības maksa 2 EUR. 

https://www.swimrankings.net/manager/
mailto:pmurans@inbox.lv


Par sacensību dalībnieku drošību un uzvedību sacensību laikā atbild komandas treneris vai atbildīgā 

persona. Ādažu BJSS administrācija un sacensību organizatori neuzņemas atbildību par sacensību 

dalībnieku vai trešo personu traumām, miesas bojājumiem, kas gūti sacensības norises laikā un vietā. 

Nosūtot pieteikumu dalībnieku pārstāvošā sporta skolas/kluba vadība vai pilnvarotais komandas pārstāvis 

apstiprina un uzņemas pilnu atbildību par pieteikto dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību, veikto 

veselības aprūpi, regulāru veselības stāvokļa pārbaužu veikšanu un spēju piedalīties sacensībās, un veic ar 

dalībnieku komandēšanu saistītos organizatoriskos pasākumus, kā arī sedz ar to saistītos izdevumus. 


