
 

Jelgavas pilsētas 2019. gada atklātais vasaras čempionāts peldēšanā 

LR kausa izcīņas 6. posms; ceļojošā  kausa izcīņa tauriņstilā 
 

N O L I K U M S 

 
1. Vieta un laiks Čempionāts notiks Jelgavā, LLU peldbaseinā, 2019. gada 15. - 16.maijā. 

              15.05. un 16.05. sākums plkst.16.00  iesild. plkst. 15.15 

   Rezultātus fiksēs ar OMEGA elektronisko laika fiksēšanas iekārtu. 

2. Dalībnieki  Sacensības ir individuālas. Aicināti piedalīties LR labākie peldētāji 

                    ( ar II sporta klasi ).    

3. Programma  

1.diena 

50 m tauriņstils 

100 m uz muguras 

50 m brass 

100 m br/st 

200 m brass 

200 m komplekss 

2.diena 

50 m br/st 

100 m tauriņstils (obligātā distance!) 

50 m uz muguras 

200 m br/st 

100 m brass 

200 m uz muguras 

100 m komplekss 

 

4. Vadība  Sacensības organizē un vada JSPS tiesnešu kolēģija 

5. Apbalvošana Uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un Jelgavas pilsētas čempionāta medaļām. 

Labākais Jelgavas peldētājs 100 m tauriņstilā saņems kausu un naudas balvu. 

 2007.g.dzim. un j.  50 m tauriņstilā saņem īpašas medaļas un diplomus.  

6. Pieteikumi  Tehniskais pieteikums  jāiesniedz  līdz 10.05.līdz  plkst.20.00 

   e-pasta adrese:  peldesana@llu.lv 

   Katrs dalībnieks var piedalīties  ne vairāk kā 2 distancēs. 

   Visiem dalībniekiem jābūt informētiem par drošības noteikumu ievērošanu  

   iesildīšanās un sacensību laikā. 

   Komandas sastāvā ne vairāk kā 12 dalībnieku. 

7. Dalībnieku  

Uzņemšana 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. 

8. Datu 

Aizsardzība 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.                                                                                         

        

Jelgavas Specializētā peldēšanas skola. 

       Jelgavas Sporta servisa centrs 
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