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LATVIJAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJA 

 Atklātais Latvijas čempionāts peldēšanā 

vecmeistariem un tautas klasē 

N O L I K U M S 

Mērķis un uzdevumi 

• Noskaidrot Latvijas labākos vecmeistarus peldēšanā un popularizēt tautas sporta 
peldēšanas sacensības. 

 
Vieta un laiks 

• Sacensības notiek 2019. gada 04.-05. maijā, Rīgā, Ķīpsalas ielā 5, 50m, 8 celiņu 

peldbaseinā ar OMEGA Ares 21 elektronisko laika fiksēšanas sistēmu. 

• Starts: 04. maijā plkst. 16:15, 05. maijā plkst. 13:15. 
• Iepeldēšanās: 45min 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. 

• 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, 100m distancēs un 4x50m brīvā 
stila stafetē (MIX), 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 31/12/2019 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 C 160-199 E 240-279 G 320+ 

B 120-159 D 200-239 F 280-319  

 



 

 

2 

Starta nauda 

• LPF licencētajiem sportistiem - 20.00 EUR, 

• Par katru stafeti – 20.00 EUR 

• Peldēšanas amatieriem ar LPF licenci – 15.00 EUR 

• Par licencēto sportistu starta naudas iemaksu ir atbildīga tos pārstāvošā organizācija 

vai tās deleģētais pārstāvis, kura pienākums ir veikt starta naudas iemaksas par visiem 

komandas dalībniekiem vienlaicīgi. 

• Peldēšanas vecmeistariem bez LPF licences - 15.00 EUR, 

• Peldēšanas amatieriem – 15.00 EUR. 

Dalībniekiem, kuri nepārstāv nevienu no LPF biedrorganizācijām, starta nauda ir 

jāiemaksā ne mazāk kā 7 dienas pirms sacensību sākuma un jāatsūta maksājuma 

uzdevums uz e-pasta adresi: info@swimming.lv 

• Rēķins par aprēķināto starta naudu, tiks nosūtīts elektroniski uz e- pasta adresi, no 

kuras saņemts pieteikums par dalību sacensībās. 

• Gadījumā, ja starta naudas iemaksa netiek veikta, dalībnieks netiek iekļauts 

sacensību starta protokolā. 

• Skaidras naudas maksājumi netiek pieņemti. 
 

Sacensību programma 

 
04. maijs (sestdiena) 05. maijs (svētdiena) 

Dalībnieku reģistrācija – plkst. 
14:30 

 

Iesildīšanās – 15:30 

Starts plkst. 16:15 
 
1/2 100m brīvais stils (siev.,vīr.) 

3/4  50 m brass (siev., vīr.) 
5/6      400m komplekss (siev., vīr.)*  
7/8      100m 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       4x50m brīvā stila stafete (MIX) 

Iesildīšanās – 12:30 

Starts plkst. 13:15 

 

21/22 200m brīvais stils (siev., vīr.) 

23/24 100m brass (siev., vīr.) 

25/26 100m tauriņstils (siev., vīr.) 

27/28 50m uz muguras (siev., vīr.) 

29/30 200m komplekss (siev., vīr.) 

31/32 50m brīvais sils (siev., vīr.) 

33/34 200m uz muguras (siev., vīr.) 

34/35 1500m brīvais stils (siev., vīr.) * 

36 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, ņemiet vērā, ka katrs dalībnieks peld pa savu pusi. 

 
  

mailto:info@swimming.lv
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Vērtēšana un apbalvošana 

• Individuālo disciplīnu un stafešu peldējumu 1.–3.vietas ieguvējus katrā vecuma grupā 

apbalvo ar atbilstoša kaluma sacensību medaļām un diplomu. 

• 10 labākie peldētāji tiks apbalvoti ar naudas balvām. Labākie peldētāji tiks noteikti, 

summējot divās distancēs iegūtos punktus, izmantojot DSV Master Performance Table. 

• Tautas klasē visi dalībnieki tiek apbalvoti ar medaļām un diplomu. 

 
Pieteikumi 

• Tautas klases dalībniekiem sacensību pieteikumi ir jāaizpilda uz attiecīgā LPF 

sacensību tehniskās pieteikumu formas parauga, kas lejuplādējams LPF interneta 

mājas lapā (adrese: http://swimming.lv/sacensibu-kalendars-2018/) 

• Vecmeistaru kategorijā startējošajiem dalībniekiem sacensību pieteikumi ir jāaizpilda 

elektroniskā formātā, reģistrējoties tiešsaistes pieteikumu sistēmā 

(https://www.swimrankings.net/index.php?page=CalendarDetail&CalendarId 

=5937885). 

• Sacensību pieteikumā jānorāda visi sacensībās startējošie peldētāji (arī tad, ja viņi 

nepiedalās individuālajās disciplīnās). 

• Pieteikumi tiek pieņemti no peldētāju pārstāvošās kluba vadības vai pilnvarotā 

komandas pārstāvja/individuālā peldētāja. 

• Pieteikuma veidlapa jāaizpilda jāiesūta LPF uz e-pasta adresi info@swimming.lv līdz 

š.g. 28. aprīlim plkst. 23:59. 

• Pēc norādītā pieteikumu iesūtīšanas termiņa, dalībnieku reģistrācija tiks slēgta. 

• Pēdējās pieteikumu korekcijas jāiesūta līdz š.g. 30. aprīlim plkst. 23:59 (dalībnieku 

saraksta izdrukāšanas brīdim) uz e-pasta adresi: info@swimming.lv, kad tiek aprēķināts 

komandu starta naudas apmērs. 

• Komandas stafešu pieteikuma kartiņas ar peldētāju vārdiem un uzvārdiem jāiesniedz 

vēlākais 1 stundu pirms attiecīgās sacensību sesijas sākuma sacensību sekretariātā. 

• Peldētāja slimības gadījumā, komandas pārstāvis viņa vietā var pieteikt citu peldētāju 

uz iepriekš pieteiktajām distancēm vēlākais 1 stundu pirms sacensību sākuma. 

 
Personas datu apstrāde 

• Personas datu, tai skaitā akreditācijas datu, apstrādes pārzinis ir LPF. 

• Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim 

normatīvajos aktos, īpaši Sporta likumā, un šajā nolikumā noteikto 

pienākumu veikšanai. 

• Personas datu apstrādes mērķis ir Latvijas čempionātā iesaistīto personu uzskaite, 

akreditācija, veikto aktivitāšu un sasniegto rezultātu uzskaite un analīze, materiālo 

vērtību izlietojuma uzskaite, kā arī Latvijas čempionāta popularizēšana un 

atspoguļošana medijos. 

• Latvijas čempionāta laikā tiks veikts pasākuma un tā dalībnieku foto un video ieraksts 

un tā publicēšana (tai skaitā, bet ne tikai tiešraide, foto un video materiālu uzglabāšana 

publiskas pieejamības arhīvā un minēto materiālu atkārtota izmantošana), nododot 

šādas tiesības arī LPF izvēlētiem sadarbības partneriem. 

 

http://swimming.lv/sacensibu-kalendars-2018/
https://www.swimrankings.net/index.php?page=CalendarDetail&amp;CalendarId=5937885
https://www.swimrankings.net/index.php?page=CalendarDetail&amp;CalendarId=5937885
mailto:info@swimming.lv
mailto:info@swimming.lv
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• Dati par Latvijas čempionāta dalībnieku skaitu, reģionālo un mācību iestādes piederību, 

kā arī sportiskajiem sasniegumiem tiks publiskoti kā apkopotā, tā detalizētā veidā. 

• Personas datus saņems LPF darbinieki un tās partneri – tiem noteikto pienākumu 

veikšanai nepieciešamajā apjomā. 

• Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, līdz tajos noteiktā 

termiņa notecējumam. 

• Iesaistītajām personām ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem, 

labot vai dzēst nepareizus vai neaktuālus datus, iebilst pret savu personas datu apstrādi 

(personas datu apstrāde nepieciešama personas dalības nodrošināšanai Latvijas 

čempionātā, tādēļ personas datu apstrādes pārtraukšana izraisīs arī šādas dalības 

pārtraukšanu), pārnest savus personas datus, kā arī, gadījumā, ja tās uzskata, ka tiek 

veikta nelikumīga viņu personas datu apstrāde – vērsties Datu valsts inspekcijā ar 

sūdzību. 

 


