
   
 
 

XXXIII SELL STUDENTU SPĒLES 2017    

N O L I K U M S 

PELDĒŠANA 

 
Vadība: 
Sacensības notiek saskaņā ar FINA peldēšanas sacensību noteikumiem un prasībām, pēc 
viena starta noteikumiem, un saskaņā ar sacensību nolikumu. 
 
Vieta:   
Sacensības notiek RTU Ķīpsalas peldbaseinā (Ķīpsalas 5, Rīga, Latvija), 50 m, 8 celiņu 
peldbaseinā ar OMEGA Ares 21 automātisko laika fiksēšanas sistēmu un elektronisku 
sacensību vadību. 
 

Sacensību programma un laika grafiks  
 

Piektdiena, 19. maijs 
Iesildīšanās: 13:15-13:50 

Atklāšanas cermonija: 13:55 
Sacensību sākums: 14:00 

1. 100 m brīvais stils, sievietes Fināls 
2. 100 m brīvais stils, vīrieši  Fināls 
3. 100 m brass, sievietes Fināls 
4. 100 m brass, vīrieši  Fināls  

Apbalvošanas ceremonija (distance 1&2) 
5. 100 m tauriņstils, sievietes Fināls 
6. 100 m tauriņstils, vīrieši Fināls 

Apbalvošanas ceremonija (distance 3&4) 
Apbalvošanas ceremonija (distance 5&6) 
7. 4 x 50 m brīvais stils, mix Fināls 

(2 vīrieši un 2 sievietes) 
 
 

Sestdiena, 20. maijs 
Iesildīšanās: 12:30-13:05 

Apbalvošanas ceremonija: 13:10 
Sacensību sākums: 13:15 

Apbalvošanas ceremonija (distance 7) 
8. 50 m brīvais stils, sievietes Fināls 
9. 50 m brīvais stils, vīrieši Fināls 
10. 100 m mugura, sievietes Fināls 
11. 100 m mugura, vīrieši Fināls 

Apbalvošanas ceremonija (distance 8&9) 
12. 200 m komplekss, sievietes Fināls 
13. 200 m komplekss, vīrieši Fināls 

Apbalvošanas ceremonija (distance 10&11) 
Apbalvošanas ceremonija (distance 12&13) 
14. 4 x 50 m komplekss, mix Fināls 

(2 vīrieši un 2 sievietes) 
Apbalvošanas ceremonija (distance 14) 

 
Pieteikumi: 
Pieteikumā norādītajiem laikiem ir jābūt sasniegtiem atklātās sacensībās garajā baseinā 
laika periodā: 2016. gada 1. marts - 2017. gada 21. aprīlis. 
Katrs sacensību dalībnieks drīkst startēt divās (2) individuālajās disciplīnās un stafetēs. 
Stafešu peldētājiem jāpārstāv viena komanda.  
Visi pieteikumi jāiesniedz interneta mājas lapā: www.sellgames2017.eu. 
 
Apbalvošana: 
Trīs (3) labākie peldētāji un trīs labākās komandas stafešu peldējumos katrā disciplīnā tiks 
apbalvoti/-as ar medaļām un diplomiem. 
 
Drošības noteikumi un medicīniskais palīdzība: 
Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli piesakoties sacensībām 
un sacensību laikā. 
Visi dalībnieki ir atbildīgi par atbilstošas veselības apdrošināšanas polises iegādi, kas ir 
derīga sacensību laikā. Organizēšanas komiteja nodrošina pirmās palīdzības sniegšanu 
akreditētām personām sacenību norises vietā. 

http://www.sellgames2017.eu/

