LATVIJAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJA

Atklātais Latvijas Čempionāts peldēšanā vecmeistariem
NOLIKUMS
Mērķis un uzdevumi
 Noskaidrot Latvijas labākos vecmeistarus peldēšanā masters un tautas klases grupās.

Vieta un laiks
 Sacensības notiek 2017. gada 09.-10. jūnijā, Rīgā, Ķīpsalas ielā 5, 50m, 8 celiņu peldbaseinā ar
OMEGA Ares 21 elektronisko laika fiksēšanas sistēmu.
 Starts: 09. jūnijā plkst. 17:00, 10. jūnijā plkst. 10:00.
 Iepeldēšanās: 60min pirms starta

Sacensību vadība un norise
 Sacensības organizē: LPF sadarbībā ar LPF Peldēšanas vecmeistaru komiteju.
 Sacensības notiek saskaņā ar FINA peldēšanas sacensību noteikumiem un prasībām, viena
starta noteikumiem.

Sacensību dalībnieki


Masters
o Masters grupā sacensībās var piedalīties reģistrētas LPF kolektīvo biedru komandas, klubu
un pašvaldību sportisti (ar aktīvu LPF masters licenci) un individuālie sportisti (ar masters
licenci);
o Katrs sacensību dalībnieks drīkst startēt ne vairāk kā 3 (trīs) individuālās disciplīnās katrā
čempionāta dienā.
o Tautas klases grupa
o Tautas klases grupā sacensībās var piedalīties ikviens interesents, kas nav aktīvs
peldēšanas vecmeistaru sporta sacensību dalībnieks;
o Tautas klases grupā dalībnieki var startēt 50m un 100m distancēs, bet ne vairāk kā 2
(divās) distancēs katrā sacensību dienā.

 Katrs dalībnieks personīgi uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli un apliecina to ar
parakstu par dalību sacensībās.
 Dalībnieku vecums tiek noteikts uz 31/12/2017 ieskaitot.
 Vecuma grupas individuālajās disciplīnās:
0 20-24
D 40-44
H 60-64
L 80-84
A 25-29
E 45-49
I 65-69
M 85-89
B 30-34
F 50-54
J 70-74
N 90-94
C 35-39
G 55-59
K 75-79
O 95+
 Vecuma grupas stafetēs:
A 100-119
E 240-279
B 120-159
F 280-319
C 160-199
G 320+
D 200-239
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Starta nauda





LPF licencētajiem masters grupas vecmeistariem - 20.00 EUR,
Par katru stafeti – 20.00 EUR
Masters grupas vecmeistariem bez LPF licences - 25.00 EUR,
Tautas klases grupas vecmeistariem– 15.00 EUR
Dalībniekiem, kuri nepārstāv nevienu no LPF biedrorganizācijām, starta nauda ir jāiemaksā ne
vēlāk kā 7 dienas pirms sacensību sākuma un jāatsūta maksājuma uzdevums uz e-pasta
adresi: info@swimming.lv.
Licencēto sportistu starta naudas iemaksu veic tos pārstāvošā organizācija/ klubs vai tās
deleģētais pārstāvis vienā maksājumā par visiem komandas dalībniekiem.





Rēķins par aprēķināto starta naudu, tiks nosūtīts elektroniski uz e-pasta adresi, no kuras
saņemts pieteikums par dalību sacensībās.
Ja starta naudas iemaksa netiek veikta, dalībnieks netiek iekļauts sacensību starta protokolā
Skaidas naudas maksājumi netiek pieņemti.

Sacensību programma
09. jūnijs (piektdiena)

10. jūnijs (sestdiena)

Dalībnieku reģistrācija – plkst 15:00
Iesildīšanās – 16:00
Starts plkst. 17:00

Iesildīšanās – 09:00
Starts plkst. 10:00

1/2
100m brīvais stils (siev., vīr.)
3/4
50 m brass (siev., vīr.)
5/6
400m komplekss (siev., vīr.) *
7/8 100 m uz muguras (siev., vīr.)
9/10 200m tauriņstils (siev., vīr.)
11/12 400m brīvais stils (siev., vīr.) *
13/14 200 m brass (siev., vīr.)
15/16 50m tauriņstils (siev., vīr.)
17/18 800m brīvais stils (siev., vīr.) *
19
4x50 m brīvā stila stafete (MIX)

20/21
22/23
24/25
26/27
28/29
30/31
32/33
34/35
36

200m brīvais stils (siev., vīr.)
100m brass (siev., vīr.)
100m tauriņstils (siev., vīr.)
50m uz muguras (siev., vīr.)
200m komplekss (siev., vīr.)
50m brīvais sils (siev., vīr.)
200m uz muguras (siev., vīr.)
1500m brīvais stils (siev., vīr.) *
4x50m kombinētā stafete (MIX)

Apbalvošana 30 min pēc pēdējā starta

*Distancēs ir noteikts laika ierobežojums peldējumiem:
 400m brīvais stils sievietēm – 9:00.00, vīriešiem - 8:00.00;
 400m komplekss sievietēm - 9:30.00, vīriešiem – 8:30.00;
 800m brīvais stils sievietēm - 20:00.00, vīriešiem - 19:00.00;
 1500m brīvais stils sievietēm - 35:00.00, vīriešiem - 34:00.00
ja 800m un 1500m brīvā stilā ir liels dalībnieku skaits, peldējumi norisināsies pa diviem cilvēkiem
uz celiņa. Lūdzu, ņemt vērā, ka katrs dalībnieks peld pa savu pusi.

Vērtēšana un apbalvošana
 Individuālo disciplīnu un stafešu peldējumu 1.–3.vietas ieguvējus katrā vecuma grupā apbalvo ar
atbilstoša kaluma sacensību medaļām un diplomu
 Labākie peldētāji tiks noteikti, summējot divās distancēs iegūtos punktus, izmantojot DSV Master
Performance Table 2013.
 Tautas klasē visi dalībnieki tiek apbalvoti ar medaļām un diplomu.

Pieteikumi
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 Sacensību pieteikumi ir jāaizpilda uz attiecīgā LPF sacensību tehniskās pieteikumu formas
parauga, kas lejuplādējams LPF interneta mājas lapā (adrese: http://swimming.lv/sacensibukalendars-2017/)
 Sacensību pieteikumā jānorāda visi sacensībās startējošie peldētāji (arī tad, ja viņi startē tikai
stafetes peldējumos).
 Pieteikumus iesniedz:
* Masters klasē peldētāju pārstāvošā kluba komandas pilnvarotais pārstāvis/individuālais
peldētājs;
* Tautas klases grupā - individuālais peldētājs.
 Pieteikuma veidlapa jāaizpilda jāiesūta LPF uz e-pasta adresi info@swimming.lv līdz š.g. 28.
maijam plkst. 23:59.
 Pēc norādītā pieteikumu iesūtīšanas termiņa, dalībnieku reģistrācija tiks slēgta
 Pēdējās pieteikumu korekcijas jāiesūta līdz š.g. 02. Jūnijam plkst. 23:59 (dalībnieku saraksta
izdrukāšanas brīdim) uz e-pasta adresi: info@swimming.lv,
 Komandas stafešu pieteikuma kartiņas ar peldētāju vārdiem, uzvārdiem, dzimšanas gadu un
stafešu vecuma grupu jāiesniedz vēlākais 1 stundu pirms attiecīgās sacensību sesijas sākuma
sacensību sekretariātā.
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