BĒRNU UN JAUNIEŠU SEZONAS NOSLĒGUMA SACENSĪBAS PELDĒŠANĀ
NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevumi
1.1. Noskaidrot Ķīpsalas peldbaseina peldēšanas apmācību grupu audzēkņu sagatavotības līmeni un nodarbību laikā
apgūtās prasmes;
1.2. Sveikt labākos Ķīpsalas peldbaseina peldēšanas apmācību, treniņu un citu grupu audzēkņus.
2. Vieta un laiks
2.1. Sacensības notiek 2019.gada 25.maijā, Ķīpsalas peldbaseina 50m, 8 celiņu baseinā (Rīgā, Ķīpsalas ielā 5);
2.2. Starts:
2.2.1. Vecuma grupām “2008.-2009.dz.g.” un “2010.dz.g. un jaunāki” – 14:00 (iesildīšanās no plkst. 13:15-13:45);
2.2.2.Vecuma grupām “2006.-2007.dz.g. un “2005.dz.g. un vecāki” – 16:00* (iesildīšanās no plkst. 15:20-15:55)
*Laiks var mainīties atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita un tas tiks precizēts 23. maijā
3. Sacensību vadība un norise
3.1. Sacensības organizē un vada Ķīpsalas peldbaseina treneru kolektīvs;
3.2. Sacensības notiek saskaņā ar FINA peldēšanas sacensību noteikumiem un prasībām, pēc viena starta
noteikumiem, un šī nolikuma prasībām;
3.3. Sacensības notiek ar automātisku sacensību vadību un elektronisku laika uzņemšanas iekārtu (OMEGA Ares 21).
4. Sacensību dalībnieki un dalības maksa
4.1. Sacensībās piedalās Ķīpsalas peldbaseina apmācību, treniņu un citu grupu bērni un jaunieši;
4.2. Ķīpsalas peldbaseina apmācību grupas startē un tiek vērtētas atsevišķi no treniņu un citu grupu bērniem un
jauniešiem;
4.3. Katrs sacensību dalībnieks drīkst startēt ne vairāk kā divās disciplīnās;
4.4. Dalības maksa par katru dalībnieku tiek noteikta 5.00 EUR apmērā. Dalības maksa ir jāapmaksā peldbaseina
kasē līdz 24.maija plkst. 12:00.
5. Sacensību programma
Nr.
Disciplīna
Dalībnieki
Vecums
1. 50m uz muguras meitenes
Apmācību grupu audzēkņi
2. 50m uz muguras zēni
Apmācību grupu audzēkņi
3. 50m br./st. meitenes
Treniņu un citu grupu audzēkņi
4. 50m br./st. zēni
Treniņu un citu grupu audzēkņi
5. 50m brass meitenes
Apmācību grupu audzēkņi
2005. dz.g. un vecāki;
6. 50m brass zēni
Apmācību grupu audzēkņi
2006.-2007. dz.g.;
7. 50m brass meitenes
Treniņu un citu grupu audzēkņi
2008.-2009. dz.g.;
8. 50m brass zēni
Treniņu un citu grupu audzēkņi
2010. dz.g. un jaunāki
9. 50m br./st. meitenes
Apmācību grupu audzēkņi
10. 50m br./st. zēni
Apmācību grupu audzēkņi
11. 50m uz muguras meitenes
Treniņu un citu grupu audzēkņi
12. 50m uz muguras zēni
Treniņu un citu grupu audzēkņi
6. Vērtēšana un apbalvošana
6.1. 1.-3. vietas ieguvēji katrā grupā tiks apbalvoti ar medaļām un Ķīpsalas peldbaseina speciālbalvām;
6.2. 1.-6. vietas ieguvēji katrā grupā tiks apbalvoti ar diplomiem;
6.3. Katrs sacensību dalībnieks tiks apbalvots ar gardu pārsteigumu;
6.4. Treneris, kura apmācību grupu audzēkņi izcīnīs visvairāk medaļu, saņems baseinu daļas vadītāja speciālbalvu.
7. Pieteikumi
7.1. Sacensību pieteikumi treniņu un citām grupām ir jāaizpilda elektroniskā formātā, reģistrējoties tiešsaistes
pieteikumu sistēmā internetā: https://www.swimrankings.net/manager/
7.2. Sacensību pieteikumi apmācību grupām ir jāaizpilda elektroniskā formātā, reģistrējoties tiešsaistes pieteikumu
sistēmā internetā: https://www.swimrankings.net/manager/ vai aizpildot sacensību pieteikuma formu .xls
formātā (pielikumā);
7.3. Tehniskie pieteikumu kopsavilkums ir jāiesniedz līdz š.g. 22. maija plkst. 20:00, nosūtot uz e-pastu:
aivars@baseins.eu;
7.4. Korekcijas tehniskajā pieteikumā atļauts veikt līdz š.g. 24.maija plkst. 12:00.

