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APSTIPRINU 

Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolas 

“Rīdzene” direktore _________Z.Reine 

2019.gada _____._________________ 

 

NOLIKUMS 

Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolas “Rīdzene” 

peldēšanas sacensības “Līderis 2019” 
Rīgā 

 

1.  Sacensību norises vieta un laiks: 

Rīga, Kr. Barona 107, SK ”Daugavas sporta nams” 25 m, 6 celiņu peldbaseins, 

2019.g.27.-28. septembrī:  

27.septembrī 1.daļas iesildīšanās sākums pl.15:20, starts pl.16:00; 2.daļas 

iesildīšanās sākums 17:20, starts pl. 18:00 

28.septembrī 1.daļas iesildīšanās sākums pl.9:30, starts pl.10:10; 2.daļas 

iesildīšanās sākums pl. 11:30, starts 12:10. 

2.  Sacensību vadība: 

Sacensības rīko RBJSS “Rīdzene” un sedz ar sacensību organizēšanu saistītos 

izdevumus. Sacensību galvenais tiesnesis: Jūlija Kuzmina. Galvenais sekretārs: 

Fjodors Mjasojedovs.  

3.  Dalībnieki:  

Sacensībās piedalās Latvijas un ārzemju peldētāji no uzaicinātām komandām. 

Vecuma grupas: 

2011.g.dz. un jaunāki meitenes/zēni; 

2010.g.dz. meitenes/zēni; 

2009. g.dz. meitenes/zēni; 

2008.g.dz. meitenes/zēni; 

2007.g.dz. meitenes/zēni; 

2006. g.dz. meitenes/zēni; 

2005. g.dz. jaunietes/jaunieši; 

2003.-2004.g.dz. jaunieši; 

2004.g.dz. un vecākas sievietes; 

2002.g.dz. un vecāki vīrieši. 

 

4. Programma: 

27.septembris-piektdiena 

 

1.daļa – iesild. 15:20, starts 16:00 

 

2011.g.dz. m/z un jaunāki – 50 m uz muguras (laika normatīvs1:00) 

2010.g.dz. m/z – 50 m brass (1:05) 

2009.g.dz. m/z – 100 m komplekss (2:00) 

2008.g.dz. m/z – 100 m komplekss (1:45) 
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2.daļa – iesild. 17:20, starts 18:00 

 

2007.g.dz. m/z – 100 m komplekss (1:35) 

2006.g.dz. m/z – 100 m komplekss (1:30) 

2005.g.dz. jaunietes/-ši – 100 m komplekss (1:25) 

2003.-2004.g.dz. jaunieši – 100 m komplekss (1:15) 

2004.g.dz. un  vecākas s – 100 m komplekss (1:20) 

2002.g.dz. un vecāki v – 100 m komplekss (1:10) 

28.septembris-sestdiena 

1.daļa – iesild. 9:30, starts 11:10 

 

50 m br/st, 50 m brass, 50 m uz muguras, 50 m tauriņstils 

2009.g.dz. un jaunāki m/z 

2008.g.dz. m/z 

2007.g.dz. m/z 

 

2.daļa – iesild. 11:30, starts 12:10 
 

50 m br/st, 50 m brass, 50 m uz muguras, 50 m tauriņstils 

2006. g.dz. m/z 

2005. g.dz. m/z 

2003.-2004.g.dz. jaunieši 

2005.g.dz. un vecākas sievietes 

2002.g.dz. un vecāki vīrieši 

5. Apbalvošana: 

1. diena 27.septembris: 1.-3. vietas ieguvējus katrā vecuma grupā apbalvo ar 

medaļu un diplomu. 

2. diena 28.oktobris: 1.-3. vietas ieguvējus nosaka pēc augstvērtīgāka 

rezultāta vienā distancē pēc jaunākā FINA punktu tabulas reitinga, 

neatkarīgi no peldēšanas veida katrā vecuma grupā, un apbalvo ar medaļu un 

diplomu. 

6. Pieteikšanās: 

Sacensību pieteikumi ir jāaizpilda elektroniskā formātā, reģistrējoties 

tiešsaistes pieteikumu sistēmā i-netā:  https://www.swimrankings.net/manager/. 

Tehniska pietikuma kopsavilkums (.pdf formātā no tiešsaistes pieteikumu 

sistēmas) treneriem ir jāiesūta līdz š.g 24.septembrim plkst.24.00 uz e-pasta 

adresi jkuzmina2@edu.riga.lv. Par dalībnieku veselību un gatavību 

sacensībām, atbild organizācijas atbildīgais treneris, kas piesaka dalībniekus 

startam. 
                    

Direktore                        Z. Reine 

 

Sacensību galvenais tiesnesis: Jūlija Kuzmina 

Sacensību galvenais sekretārs: Fjodors Mjasojedovs 

 

12.09.2019. 

Beināre 

https://www.swimrankings.net/manager/
mailto:jkuzmina2@edu.riga.lv

