
NOLIKUMS 

Ādažu novada atklātās  sacensības peldēšanas  

seriālā „Ūdensroze’’ 

1. Mērķis un uzdevumi:  

Atbalstīt amatieru un peldēšanas aktivitāšu cienītāju piedalīšanos sacensībās.  

           Veicināt ģimeņu vienošanos kopīgās peldēšanas aktivitātēs. 

            Raisīt  iedzīvotāju interesi par peldēšanu, kā tautas sporta veidu. 

 

2. Vieta un laiks:  

Sacensības notiks Ādažu sporta centra peldbaseinā, Gaujas ielā 30.  

 

Seriāls „Ūdensroze” sastāv no 3. kārtām - 2017.gada – 1.kārta – 6.martā, 2.kārta – 27. martā, 

3.kārta 24. aprīlī (noslēgums). 

 Dalībnieka ierašanās: Reģistrācija par ierašanos katra posma dienā no plkst.17:00-17:20  

 Iesildīšanās plkst. 17:10-17:25 no 1.- 3.grupai 

                              17:25-17:40 no 4. - 8.grupai 

 17:45 iepriekšējo posmu apbalvošana, (1.posmā - sacensību atklāšana) 

 Sacensību sākums plkst.18:00 (skatīt 10.punktā  starta secību) 

Rezultātus fiksēs laika tiesneši ar rokas hronometru. 

3. Sacensību vadība: 

Sacensības organizē biedrība DUEsport ar ĀdažuBJSS un  Ādažu domes atbalstu. 

Sacensību galvenais tiesnesis: Jānis Skrims mob.29102015 

Sacensību galvenā sekretāre: Alise Timermane mob.29735803 

 

4. Dalībnieki un vecuma grupas: 

 

Aicināti piedalīties peldēšanas amatieri, iesācēji un peldēšanas nodarbību audzēkņi, IZŅEMOT 

dalībniekus, kuri 2016/2017 sezonā savā grupā ir ieņēmuši 1.-3. vietas - peldēšanas 

meistarsacīkstēs, LČ, BK vai citās līdzvērtīgās sacensībās. Sacensības ir individuālas. 

  

1.grupa 2010.- un jaunāki g.dz.*(var  

izmantot palīglīdzekļus peldēšanai)  

2.grupa 2008.-2009.g.dz.* 

3.grupa 2006.-2007.g.dz.*  

4.grupa 2004.-2005.g.dz.*  

5.grupa 2002.-2003.g.dz.*  

6.grupa 1999.-2001.g.dz.*  

7.grupa 1998. – 1975*  

8.grupa No 1974* - ...utt. 

*Grupas tiek dalītas pēc dzimuma 

 

 



 

5. Vērtēšana: 

Daudzcīņa – katras disciplīnas iegūtās vietas punkti tiek saskaitīti kopā un noteikts kārtas uzvarētājs. 

(piemēram – kr/krūtīm 1 vieta (1 punkts) + brass 4 vieta (4punkti) = 5 punkti ) 

Sacensību KĀRTAS uzvarētājs ir, kurš ieguvis mazāko punktu summu.  

Seriāla KOPVĒRTĒJUMA uzvarētāji tiek noteikti ņemot vērā izcīnītās vietas katrā sacensību kārtā 

(1.v.-1punkts, 2.v.-2.punkti, utt.). Ja sportists nav kādā sacensību kārtā piedalījies, viņš iegūst noteiktā 

kārtā pēdējās vietas punktus. Neizšķirta rezultāta gadījumā noteicošais ir seriāla pēdējās kārtas 

sacensību rezultāts. Uzvar sportists ar mazāko punktu skaitu. (pretendēt uz kopvērtējuma absolūto 

uzvarētāju var dalībnieks, kurš ir piedalījies visās trīs sacensību kārtās) 

Dalībnieki var pievienoties no jebkura posma. Dalībnieks var startēt tikai savā vecuma grupā. 

Posmu rezultāti pieejami mājaslapā www.pbjss.lv, kā arī www.duesport.lv  un Ādažu sporta centrā pie 

informācijas, noslēguma rezultāti būs pieejami arī Ādažu pašvaldības mājaslapā. 

Katras disciplīnas  rezultāti (bez punktu skaita) tiek publicēti www.swimming.lv 

6. Apbalvošana: 

Katras sacensību kārtas 1-3.vietu uzvarētājus savā grupā* apbalvo ar diplomiem. Diplomus pasniedz 

nākamajā sacensību kārtā pirms sacensību sākuma. 

Seriāla posmu noslēgumā (pēdējā kārtas dienā) ir kopvērtējuma apbalvošana. Apbalvo katras grupas 

absolūtos 1.-3.vietu ieguvējus – pretendēt uz kopvērtējuma absolūto uzvarētāju var dalībnieks, 

kurš ir piedalījies visās trīs sacensību kārtās. Pirmās trīs vietas apbalvo ar kausu. 

7. Dalības maksa: 

Ādažos deklarētajiem iedzīvotājiem, kā arī bērniem un jauniešiem, kuri mācās Ādažu sporta skolā 

dalība bez maksas. 

Pārējiem dalībniekiem dalības maksa: 1. grupa – 2 EUR,  pārējās grupas  4  EUR  (par katru sacensības 

kārtu). 

8. Pieteikšanās: 

Pieteikumā jāievēro nolikuma punkts Nr.4. 

Individuāla ( ja no dalībnieka organizācijas nepiedalās grupa). 

Grupu  pieteikumi ierobežoti. 
 

Iepriekšēja pieteikšanās  uz e- pastu duesport@inbox.lv, sūtot dalībnieka  vārdu, uzvārdu, dzimšanas 

gadu, pilsētu un starta grupu . Iepriekšēja pieteikšanās beidzas dienu pirms sekojošās kārtas posma  līdz plkst. 
17:00. Ierobežots dalībnieku skaits . 

Sacensību dienā pieteikties nav iespējams.  

9.Aktuāli: 

Iesniedzot pieteikumu dalībnieki piekrīt, ka pasākuma laikā tiks fotografēti, vai filmēti un materiāli var 

tikt izmantoti pasākuma publicitātei. 

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Organizatori nav atbildīgi par 

to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu. 

http://www.pbjss.lv/
http://www.duesport.lv/
http://www.swimming.lv/
mailto:duesport@inbox.lv


Reģistrējoties sacensībām dalībnieks vai to pilnvarotā persona piekrīt, ka ir iepazinušies ar nolikumu un 

par dalībnieka veselības stāvokli atbild paši sportisti vai to pilnvarotā persona. Kā arī atļauj izmantot 

uzņemtās fotogrāfijas organizatoru vajadzībām. 

10. Sacensību programma:                                                                                                                                 

  disciplīnas aptuvenie starta laiki 

1.gr. 6. marts 

27. marts 

24. aprīlis 

Br/st 25 m  

Br/st 25 m  

Br/st 25 m  

Starts plkst: 18:00// - 

2.gr. 6. marts 

27. marts 

24. aprīlis 

Br/st 25 m + krauls uz muguras 

25m 

Br/st 25 m + krauls uz muguras 

25m 

Br/st 25 m  

Starts aptuveni plkst: 

18:10//19:15 

3.gr. 6. marts 

27. marts 

24. aprīlis 

Br/st 50 m + krauls uz muguras 

25m 

Br/st 50 m + krauls uz muguras 

25m 

Br/st 50 m  

 

4.gr.,5.gr. 

 

6. marts 

27. marts 

24. aprīlis 

Br/st 50 m + krauls uz muguras 

50m 

Br/st 50 m + krauls uz muguras 

50m 

Br/st 50 m  

 

6.gr 6. marts 

27. marts 

24. aprīlis 

Br/st 50 m + krauls uz muguras 

50m 

Br/st 50 m + krauls uz muguras 

50m 

Br/st 50 m 

 

7.gr.  6. marts 

27. marts 

24. aprīlis 

Br/st 50 m + krauls uz muguras 

50m 

Br/st 50 m + krauls uz muguras 

50m 

Br/st 50 m  

 

8.gr. 6. marts 

27. marts 

24. aprīlis 

Br/st 50 m  

Br/st 50 m  

Br/st 50 m 

Starts pēc pilnīgi 

visiem peldējumiem 

(aptuveni  plkst.19:45, 

3. posmā uz 19:00) 

“Silvanols’’ 

stafete 

24.aprīlī Sekos informācija  Pēc visiem 

peldējumiem. 

Dalībnieki – ģimene 

 

Sacensību programmā var būt izmaiņas. Sekot līdzi informācijai, kura pieejama mājaslapā 

www.duesport.lv  vai www.pbjss.lv 

16.02.2017. 

 

 

 

http://www.pbjss.lv/


Pieteikuma anketa 

 

Organizācijas nosaukums: __________________________________________ 

(individuāli v./uzv.) 

 

Dalībnieki : 

Nr. Vārds , uzvārds Dzimšanas 

gads 
Dzīvesvieta dalībnieka 

grupa 

Paraksts * 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

 

Iesniedzējs / treneris _________________________ 

                                                  (v.uzv. paraksts *)  

                                 _________________________ 

                                                  (Tel.nr. un e-pasts)        

*Ar parakstu apstiprina, ka ar nolikumu ir iepazinies un piekrīt noteikumiem. 


