APSTIPRINU:
Biedrības sporta klubs “FORUMS”
valdes loceklis:
Sergejs Kiseļovs

“Sporta kluba “FORUMS” atklātās sacensības peldēšanā”.

NOLIKUMS
Mērķi un uzdevumi:
-

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

Vieta un laiks:
-

Sacensības notiks 2019.gada 19.aprīlī (piektdiena), sporta kompleksa “OLIMPIJA” peldbaseinā (25m,
3 ceļiņi), Valkas ielā 2U.

Sacensību vadība un organizācija:
-

Sacensības organizē biedrība sporta klubs “FORUMS”, sacensību galvenais tiesnesis Sergejs Kiseļovs
(+37129476431, forumsswim@inbox.lv, forumsswim@mail.ru)

Sacensību dalībnieki:
-

Sacensībās piedalās tikai uzaicinātas komandas.
Vecuma grupas: 1.grupa - 2011.dz.g. un jaunāki, 2.grupa - 2010. dz.g., 3.grupa - 2009.dz.g., 4.grupa 2008.dz.g., 5.grupa-2007.dz.g.un vecāki (TIKAI SK”FORUMS” peldētājiem)
Starta nauda par katru pieteikto dalībnieku 5,00 EUR.
Sacensību dalībnieku skaits ierobežots.

Sacensības:
-

Sacensības ir individuālās, katrs dalībnieks drīkst startēt divās (2) disciplīnās un vienā (1) stafetē.
Sacensību norises programma var tikt mainīta.

Sacensību programma:
10.00 iepeldēšanās, 10.30 starts
25m brīvais stils /1.grupa/
50m brīvais stils /2., 3., 4., 5.grupa/
50m brass /2., 3., 4. grupa/
25m uz muguras /1.grupa/
50m uz muguras /2., 3., 4., 5.grupa/
50m tauriņstils /4.grupa/
Stafešu peldējumi (tiks saskaņoti ar komandu treneriem 30 minūtes pirms sacensību sākuma)

Apbalvošana:
-

Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā disciplīnā tiks apbalvoti ar medaļām.
Stafešu peldējumu uzvarētāji tiks apbalvoti ar kausiem.
Katrs sacensību dalībnieks saņems sacensību piemiņas medaļu.

Pieteikumi:
-

Par piedalīšanos sacensībās ziņot līdz 2019.gada 10.aprīlim (norādot komandas dalībnieku skaitu),
starta kartiņas jāiesūta līdz 2019.gada 18.aprīlim plkst. 20.00 e-mail:
forumsswim@inbox.lv,tehniskos pieteikumus ar ārsta atļaujām jāiesniedz sacensību dienā ne
vēlāk ka 30 minūtes pirms starta.

Izdevumi:
-

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

!!! Sacensību dienā papildus reģistrācija un izmaiņas netiks pieņemtas.
!!! Sacensībās komandu vada un pārstāv sporta organizācijas vadītāja apstiprināts treneris.
!!! Sacensību dalībniekiem drošības un uzvedības noteikumu instruktāžu.
!!! 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.

