APSTIPRINU:
Biedrības sporta klubs “FORUMS”
valdes loceklis
XII tradicionālo sacensību peldēšanā “DAUTKOM KAUSS”
galvenais tiesnesis
Sergejs Kiseļovs

XII tradicionālās sacensības peldēšanā “DAUTKOM KAUSS”

NOLIKUMS
Mērķi un uzdevumi:
-

Peldēšanas sporta popularizēšana un attīstība.
Aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana.
Peldētāju meistarības paaugstināšana.

Vieta un laiks:
-

Sacensības notiks 2019.gada 6.maijā (pirmdiena), sporta kompleksa “OLIMPIJA” peldbaseinā (25m,
3ceļiņi), Valkas ielā 2U.

Sacensību vadība un organizācija:
-

Sacensības notiek ar SIA “DAUTKOM” atbalstu .
Sacensību organizators un galvenais tiesnesis Sergejs Kiseļovs (+37129476431,
forumsswim@inbox.lv, forumsswim@mail.ru).

Sacensību dalībnieki:
-

Sacensībās piedalās peldētāji bez vecuma ierobežojuma.
Pirmie simts (100) sacensību dalībnieki atbrīvoti no sacensību dalības maksas, katram nākamajam
dalībniekam starta nauda 5,00 EUR
Sacensībās drīkst startēt peldētāji ar IV sporta klasi pieteiktajā distancē (ierobežojums neattiecas uz
SK “FORUMS”peldētājiem). Ja rezultāts zemāks par šo līmeni stājas spēkā naudas sods 10,00 EUR
apmērā.

-

Nosaukums: Biedrība “Sporta klubs FORUMS”
Reģ.nr.: 40008282967

-

-

Banka: swedbanka
Konts: LV83HABA0551046113293

Sacensības:
-

Sacensības ir individuālās, dalībnieks drīkst startēt ne vairāk ka divās (2) distancēs .
Sacensību organizatori patur tiesības mainīt sacensību norises programmu.
1500m brīvā stilā distancē vīriešiem tiks komplektēti divi (2) peldējumi, seši (6) labākie pieteikuma
rezultāti.

Sacensību programma:
6.maijs (pirmdiena)
09.00 iepeldēšanās, 09.30 starts
50m brīvais stils (siev., vīr.)
1500m brīvais stils (vīr.)
100m komplekss (siev., vīr.)

Apbalvošana:
-

Pirmo sešu vietu ieguvēji katrā distancē sievietēm un vīriešiem tiks apbalvoti ar medaļām.
1500m brīvā stila peldējumu dalībnieki tiks apbalvoti ar piemiņas kausiem, uzvarētājs saņems Lielo
DAUTKOM kausu.
Par sacensību rekordu uzlabošanu paredzētas speciālbalvas.

Pieteikumi:
-

Par piedalīšanos sacensībās ziņot līdz 2019.gada 26.aprīlim (norādot komandas dalībnieku skaitu).
Starta kartiņas jāiesūta līdz 2019.gada 4.maijam plkst. 20.00, e-mail: forumsswim@inbox.lv,
forumsswim@mail.ru
Tehniskos pieteikumus ar ārsta atļaujām jāiesniedz sacensību dienā.

Izdevumi:
-

Visus ar sacensību organizēšanu un vadīšanu saistītos izdevumus sedz SIA “DAUTKOM”.
Izdevumus, kas saistīti ar sportistu piedalīšanos sacensībās sedz komentējošās organizācijas vai paši
dalībnieki.

!!! Sacensību dienā papildus reģistrācija nav iespējama un izmaiņas netiks pieņemtas.
!!! Sacensībās komandu vada un pārstāv sporta organizācijas vadītāja apstiprināts treneris.

!!! Sacensību dalībniekiem jāievēro drošības un uzvedības noteikumus.
!!! Iespējams sacensību laikā strādās fotogrāfi. Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un
reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar
tajās redzamajiem cilvēkiem.

“DAUTKOM KAUSS” sacensību rekordi

sievietes
00.29.55 /Evelīna Mihailova, Daugavpils/03.05.2018.
01.20.68 /Evelīna Mihailova, Daugavpils/12.04.2017.

Distance
50m brīvais stils
1500m brīvais stils
100m komplekss

Vīrieši
00.24.52 /Daniels Narajevs, Daugavpils/03.05.2018.
17.20.50 /Daniels Narajevs, Daugavpls/12.04.2017.
00.59.35 /Pāvels Vilcāns, Latgales PC/02.04.2016.

