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STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS MĀKSLAS PELDĒŠANĀ 

"Synchro Latvia Cup 2019" 

 

Mākslas peldēšanas sporta klubs “Synchro Latvia” sadarbībā ar Latvijas Peldēšanas federāciju 
(LPF) ar prieku aicina jūs piedalīts II Starptautiskās sacensībās mākslas peldēšanā “Synchro 
LatviaCup 2019”, kas norisināsies šī gada 04.–07. jūnijā, Ķīpsalas peldbaseinā. 

 
 

GALVENĀ INFORMĀCIJA 

DATUMS UN VIETA 

Sacensības “Synchro Latvia Cup 2019” notiks no 2019. gada 04. līdz 07. jūnijam. 
 
Ķīpsalas peldbaseinā – Ķīpsalas iela 5, Rīga, Latvija 
50m peldbaseinā, ūdens temperatūra līdz 27,5°C, gaisa temperatūra - 29°C. 

SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA UN VADĪBA 

• Sacensības organizē Mākslas peldēšanas sporta klubs “Synchro Latvia” sadarbībā ar Latvijas 
Peldēšanas federāciju (LPF). 
 

• Sacensības notiek saskaņā ar FINA Artistiskās peldēšanas noteikumiem un prasībām (2017 – 
2021), kā arī Mākslas peldēšanas sporta klubs “Synchro Latvia” sacensību nolikumu. 

PIETEIKUMI 

Plānotās dalības forma: ne vēlāk kā līdz 2019. gada 15. martam. 
Tehniskā pieteikuma jeb galīgā dalības forma: ne vēlāk kā līdz 2019. gada 15. aprīlim. 
E-pasts: synchrolatvia@gmail.com 

STARTA NAUDA 

Dalības maksa ir noteikta pa sacensību dienām vienai personai*:  

1 diena  – 25 EUR 
2 dienas – 40 EUR 
3 dienas – 50 EUR 
4 dienas – 60 EUR 

* iekļauts – dalības maksa, medaļas, diplomi, medicīnas personāls, dzeramais ūdens 
peldbaseinā un neaizmirstamas balvas visām komandām. 
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INFORMĀCIJAS PAR SACENSĪBĀM 

SACENSĪBU NOTEIKUMI UN VECUMA GRUPAS: 
 

Sacensībās drīkst piedalīties sporta klubu un oficiāli reģistrēto klubu un komandu, 2000 – 2013. 
gadā dzimušie sportisti. Katrs sportists pats uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli, kā arī 
jābūt aktīvai veselības apdrošināšanai. 

• Sacensību programma – Figūras 
o Katrs sacensību dalībnieks drīkst startēt tikai vienā vecuma grupā. 

• Sacensību programma – Solo / Dueti / Grupas / Kombinētā grupa / Jauktais duets 
o Uzstāšanās “pirms ūdens” nedrīkst pārsniegt 10 sekundes. 
o Noteiktam laika limitam ir pieļauta svārstīšanās +/- 15 sekundes. 
o Ja programmā "Duets" vai "Grupa" ir dažāda vecuma sportisti, tad laiks tiek ieskaitīts pēc 

vecākās vecuma grupas. 
o Sportistu izgājiens līdz mūzikas ieslēgšanai nedrīkst pārsniegt 30 sekundes. 

• Sportistiem atļauts piedalīties gan obligātajā, gan izvēles programmā atsevišķi. 

• Rezultāti par dalību obligātajā un izvēles programmās nesummējas. 

• Vecuma grupas 

o I grupa   13 – 15 g. (FINA) 2000.–2006. g.dz. 
o II grupa  12 g. un jaunāki (FINA) 2004.–2010. g.dz. 
o III grupa 10 g. un jaunāki 

A: 2008 – 2013. g.dz. 
B: 2010 – 2013. g.dz. 

APBALVOŠANA 

Apbalvošana obligātajā un izvēles programmās notiks atsevišķi katrā vecuma grupā, kā arī 
Nacionālajā kopvērtējumā. 

TIESNEŠI 

Katrs klubs, kas piedalās sacensībās, nodrošina vismaz vienu (1) tiesnesi. 

SACENSĪBU PROGRAMMA 

PLĀNOTĀ SACENSĪBU PROGRAMMA* 

03. Jūnijs – Ierašanās 
04. Jūnijs – Figūras 
05. Jūnijs – Figūras, Solo 
06. Jūnijs – Dueti, Kombinētā grupa 
07. Jūnijs – Grupas, Jauktais duets, Apbalvošana 
08. Jūnijs – Aizbraukšanas dienas 

* Sacensību precīzs grafiks būs zināms pēc galīgās dalībnieku reģistrācijas. 

  



 

• Figūras 

Grupa I ** 
2000 – 2006 

Grupa II ** 
2004 – 2010 

Grupa III 
2010.  g.dz. un jaunāki 

Saskaņā ar FINA 
(2017-2021) 

noteikumiem un 
prasībām 

13 – 15 gadi 

Saskaņā ar FINA 
(2017-2021) 

noteikumiem un 
prasībām 

12 gadi un jaunāki 

A* 
2008-2013 

B* 
2010-2013 

• Baleta kāja 

• Barakuda 

• Zieds 

• Grieziens atpakaļ 

saliecienā 

• Flamingo 

• Kūlenis atpakaļ 

• Bura uz krūtīm  

• Grieziens atpakaļ 

saliecienā 

* Video ceļvedis pēc jūsu pieprasījuma. 

** FINA programmas figūru izloze notiks 15 dienas pirms starta un tiks attiecīgi paziņota 
klubu pārstāvjiem. 

 

• Solo / Dueti / Grupas / Kombinētā grupa / Jauktais duets 
Laika limiti dažādām vecuma grupām - ieskaitot “pirms ūdens” uzstāšanos laiku desmit (10) sekundes un 
pieļauto svārstīšanās laiku  +/- piecpadsmit (15) sekundes: 

 Solo Dueti Grupas Kombinētā 
grupa 

Jauktais 
duets 

10 gadi un jaunāki 1:30 min 2:00 min 2:30 min 2:30 min 2:00 min 

12 gadi un jaunāki 2:00 min 2:30 min 3:00 min 3:00 min 2:30 min 

13 – 15 gadi 2:15 min 2:45 min 3:30 min 3:30 min 2:45 min 

 

MŪZIKA 

Mūzika ir jāieraksta mp3 formātā un jāatsūta mums uz e-pastu: synchrolatvia@gmail.com, 
papildus norādot sekojošu informāciju: 

1. Disciplīna 
2. Kluba nosaukums 
3. Sportista vārds un uzvārds 

PIETEIKŠANĀS NOTEIKUMI: 

• Plānotās dalības pieteikumam ir jābūt aizpildītam elektroniskā formātā un jāiesūta mums līdz 
2019. gada 15. martam uz e-pastu: synchrolatvia@gmail.com. 

• Tehniskā pieteikuma jeb galīgās dalības formai ir jābūt aizpildītai elektroniskā formātā un 
jāiesūta mums līdz 2019. gada 15. aprīlim uz e-pastu: synchrolatvia@gmail.com. 
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TERMIŅI 

Plānotās dalības forma: ne vēlāk kā līdz 2019. gada 15. martam. 

Vīzas forma: ne vēlāk kā līdz 2019. gada 15. martam. 

Tehniskā pieteikuma jeb galīgā dalības forma: ne vēlāk kā līdz 2019. gada 15. aprīlim. 

 

ŠIS NOLIKUMS IR OFICIĀLS UZAICINĀJUMS DALĪBAI SACENSĪBĀS. 

 
KONTAKTINFORMĀCIJA 

PAPILDUS INFORMĀCIJAI VAI JAUTĀJUMU GADĪJUMĀ, LŪDZU SAZINIETIES AR MUMS:  

Mākslas peldēšanas sporta klubs “Synchro Latvia”, 
Ķīpsalas iela 5, Rīga, LV-1048 
Tel. nr.: +37120173992 /+37120173993 /+37129510956 
E-pasts: synchrolatvia@gmail.com 

 
Viktorija Rijniece 

 
Теl. nr.: +37129510956 
E-pasts: synchrolatvia@gmail.com 
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