BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA „RĪDZENE”
Bauskas iela 88, Rīga, LV–1004
tālruņi 67037331, 67037330, fakss 67299755, e-pasts: bjssridzene@riga.lv

NOLIKUMS
Rīgā
2019.gada __.maijs

SPSR-17-___-nos

Sezonas noslēguma peldēšanas sacensību
Nolikums
1. Sacensību norises vieta un laiks:
Rīga, Sērenes 9 (Rīgas 95. vsk. peldbaseins).
2019. gada 13. - 14. jūnijā.
Sacensību sākums: 13.50
Iesildīšanās - 13.00
(13.00-13.20 br/st.13.20 -13.40 brass, tauriņstils, uz muguras).
*Ceturtais celiņš paredzēts tikai startiem, peldēšana vienā virzienā. Pēc 10 min pēc iesildīšanas
sākumā
2. Sacensību vadība:
Sacensības organizē un vada Ziepniekkalna treneru kolektīvs
un Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs.
Sacensību galvenais tiesnesis: Andrejs Ostrovskis (mob.+ 371 26736424)
Sacensību galvenā sekretāre: Galina Broka (mob.+ +371 29223488)
Sacensības notiek saskaņā ar FINA noteikumiem.
3. Dalībnieki:
A vecuma grupa – meitenes 2005. g. dz. un zēni 2004. g. dz.
B vecuma grupa – meitenes 2006. g. dz. un zēni 2005. g. dz.
C vecuma grupa – meitenes 2007. g. dz. un jaunākas; zēni 2006. g. dz.un jaunāki.
4. Programma:
13. jūnijā
14 .jūnijā
100m br/st
-A,B 50m br/st
-C
100m komplekss - C vecuma grupa
100m brass
-A,B 50m brass
-C
200m komplekss- A,B vecuma grupa
100m tauriņstils -A,B
50m tauriņstils -C
100m uz muguras -A,B
50m uz muguras -C
5. Individuālo distanču apbalvošana:
a. C vecuma grupa: 50m + 100m komplekss
b. A,B vecuma grupa: 100m + 200m komplekss
Uzvarētājus nosaka katrā vecuma grupā atsevišķi pēc augstākās FINA 2018 punktu summas divās distancēs,
katrā vecuma grupā. Dalībniekam ir atļauts startēt ne vairāk kā 2 distancēs pirmajā dienā un OBLIGĀTI
jānorāda, kuru distanci ņemt vērā punktu skaitīšanā.
6. Apbalvošana:
Uzvarētājus un 2, 3 vietu ieguvējus apbalvo ar diplomu un medaļu. 4,5,6 vietas tikai ar diplomu.
7. Pieteikšanās:
Dalībnieku kartiņas iesniegt līdz 9. jūnijam plkst. 20:00. Pēdējās pieteikumu korekcijas iesūtīt
līdz 11. jūnijam plkst. 20.00 e-pasts: ostrovskis.andrejs@inbox.lv galina.broka@gmail.com
Informācija pa tālr. +371 29223488
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