11. Peldēšanas vecmeistaru atklātās starptautiskās sacensības

“Kokneses Rudens 2019”
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Parka iela 27a, Koknese, Latvija (100 km Daugavpils virzienā no Rīgas)
Kokneses sporta centra 25 m peldbaseins, 4 celiņi, elektroniskā laika kontrole.
2019. gada 9. novembrī
Sacensību sākums:
1. sesija plkst.11:00,
2. sesija plkst.15:00.
Reģistrācija no plkst. 09:30,
iesildīšanās plkst.10:15 un plkst.14:30.
Sacensības organizē biedrība peldēšanas klubs "Champions" sadarbībā ar
Latvijas Peldēšanas federāciju, Latvijas peldēšanas vecmeistaru federāciju un
Kokneses pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs”
Sacensības notiek saskaņā ar FINA noteikumiem un sacensību nolikumu.
Jānis Dzenis
Ģirts Treiguts
Sacensībās drīkst piedalīties peldēšanas vecmeistari no 25 gadu vecuma, kā arī
visi peldēšanas sporta atbalstītāji no 18 gadu vecuma grupā «0».
Visiem sportistiem ir jābūt reģistrētiem FINA atzīto peldēšanas klubu vai
sporta organizāciju biedriem.
Iepriekšējus pieteikumus sūtīt uz e-pasta adresi: info@champions.lv
ar atzīmi Kokneses Rudens + kluba nosaukums.
Sacensību pieteikumi ir jāaizpilda pieteikumu formā.
Viens dalībnieks drīkst startēt ne vairāk kā 4 distancēs (ne vairāk par 2 katrā
sesijā).
Pieteikumu pēdējā diena 05.11.2019.
Peldētājiem ar kustību traucējumiem starta nauda netiek ņemta.
LPF licencētajiem sportistiem: 25.00 EUR Dalības maksā iekļauta starta
nauda, pusdienas un maksa par furšetu pēc sacensībām.
Sportistiem bez LPF licences: 30.00 EUR Dalības maksā iekļauta starta nauda,
LPF vienreizēja licence, pusdienas un maksa par furšetu pēc sacensībām.
Rekvizīti:
Biedrība “Peldēšanas klubs “Champions””
Reģ. Nr.: 50008233821
Swedbank, HABALV22, LV30HABA0551039761911
Atsevišķas iespējas: dalības maksa - 20 EUR, pusdienu maksa - 3 EUR,
banketa maksa - 10 EUR, LPF vienreizēja licence – 5 EUR.
Skaidas naudas maksājumi netiek pieņemti.
Rēķins par aprēķināto starta naudu tiks nosūtīts uz pieteicēja elektronisko
adresi pēc pieprasījuma.
Dalībnieku vecums tiek aprēķināts uz 2019.gada 31.decembri.
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Sacensību programma:
1. sesija,

sākums plkst. 11:00

50 m b/s sportistiem ar ierobežotām kustību
iespējām
50m brīvais stils (siev.,vīr.)
50m uz muguras (siev.,vīr.)
50m brass (siev.,vīr.)
50m tauriņstils (siev.,vīr.)
200m brīvais stils (siev.,vīr.)
200m uz muguras (siev.,vīr.)
200m brass (siev.,vīr.)
200m tauriņstils (siev.,vīr.)
200m komplekss (siev.,vīr.)
Apbalvošana

Bankets
Informācija

Apmešanās
Aktuāli

2. sesija, sākums plkst. 15:00
100m brīvais stils (siev.,vīr.)
100m uz muguras (siev.,vīr.)
100m brass (siev.,vīr.)
100m tauriņstils (siev.,vīr.)
100m komplekss (siev.,vīr.)
400m brīvais stils (siev.,vīr.)
400m komplekss (siev.,vīr.)
50x50m stafete (siev.+vīr.)

Visi dalībnieki saņems sertifikātus par piedalīšanos sacensībās.
10 labākās sievietes un 10 labākie vīrieši (saskaņā ar DSV Master
Performance Table 2016) tiks apbalvoti ar vērtīgām balvām. Punkti tiks
skaitīti par 2 distanču augstvērtīgākajiem rezultātiem.
Sportists (-e) vecumā no 40 gadiem un vairāk, par distanci 400m b/s,
savācot lielāko punktu skaitu (saskaņā ar DSV Master Performance
Table 2016), saņems ceļojošo kausu “Bronzas bebru”.
Paredzētas speciālās balvas stafetes dalībniekiem.
Vakara tematika: “Viduslaiki”
Dreskods atbilstoši vakara tematikai.
Banketa sākums: ~18:00. Vieta: viesu māja „Kalnavoti”.
Edgars Ozoliņš, tālr. 29203861; e-pasts: edgars.ozolins59@gmail.com
Organizātors: Biedrība “Peldēšanas klubs “Champions””
Reģistrācijas Nr.50008233821;Swedbank, HABALV22,
LV30HABA0551039761911
http://champions.lv/lv/notikumi/11-peldesanas-vecmeistaru-atklatasstarptautiskas-/
Viesu māja “Kalnavoti”.
Kontaktpersona: Jānis Dzenis, tālr.: 29117795, www.kalnavoti.lv
Iespējams sacensību laikā strādās fotogrāfi, kas iemūžinās dalībniekus
sacensību gaitā. Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un
reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video
materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.
Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā.
Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar
nolikumu.
Reģistrējoties sacensībām dalībnieks vai to pilnvarotā persona piekrīt, ka
ir iepazinušies ar nolikumu.

