
JSPS Ziemassvētku sacensības peldēšanā 

Olimpisko spēļu laureāta A.Miskārova  kausa izcīņa 

 

N O L I K U M S 
 

1. Sacensību mērķis un uzdevumi: Popularizējot peldēšanu Jelgavā, noskaidrot labākos peldētājus 

Jelgavas SPS audzēkņu vidū. 

2. Vieta un laiks: Sacensības notiks Jelgavā, LLU peldbaseinā Raiņa ielā 1, 2019. gada 19. un 20. 

decembrī. 

Sacensību sākums: 

19.12. pl. 16.00, iesild. pl.  15.15 

20.12. pl. 14.00, iesild. pl. 13.15 

   Rezultātus fiksēs ar OMEGA elektronisko laika fiksēšanas iekārtu. 

3. Dalībnieki: Sacensības ir individuālas. Aicināti piedalīties LR labākie peldētāji. 

50 m distancēs piedalās tikai Jelgavas peldētāji 

 4.   Programma:  

    1.diena    2.diena 

   50 m br/st    50 m tauriņstils 

   50 m uz muguras   50 m brass 

   200 m brass    100 m brass 

   100 m uz muguras   100 m br/st 

   100 m tauriņstils   200 m uz muguras 

   200 m br/st    200 m komplekss 

   100 m komplekss   200 m tauriņstils 

   400 m komplekss   400 m br/st 

5. Vadība  Sacensības organizē un vada JSPS tiesnešu kolēģija 

6. Apbalvošana Uzvarētājus apbalvo ar diplomiem. Labākais Jelgavas peldētājs 100 m brasā 

saņems SKSM A.Miskārova ceļojošo kausu.  

7. Pieteikumi Tehniskais pieteikums  jāiesniedz  līdz 14.12. līdz  plkst.  24.00 

   e-pasta adrese:  peldesana@llu.lv 

Visiem dalībniekiem jābūt informētiem par drošības noteikumu ievērošanu  sacensību laikā. Nosūtot 

pieteikumu, dalībnieku pilnvarotais komandas pārstāvis apstiprina un uzņemas pilnu atbildību par 

pieteikto dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību, veikto veselības aprūpi un to, ka dalībnieks saņēmis 

ārsta atļauju piedalīties sacensībās. 

Komandas sastāvā ne vairāk kā 12 dalībnieki.     

7. Dalībnieku uzņemšana: Ar komandējumu saistītos izdevumus sedz komandējošā organizācija. 

8. Personas datu apstrāde: Datu apstrāde nepieciešama pārzinim normatīvajos aktos, īpaši Sporta 

likumā, un šajā nolikumā noteikto pienākumu veikšanai. Personas datu apstrādes mērķis ir pasākumā 

iesaistīto personu uzskaite, akreditācija, veikto aktivitāšu un sasniegto rezultātu uzskaite un analīze. 

Sacensību laikā uzņemtās dalībnieku fotogrāfijas var tikt publicētas, nododot šādas tiesības arī LPF 

izvēlētiem sadarbības partneriem. 

 

                                                                                        

 

       Jelgavas Specializētā peldēšanas skola. 

       Jelgavas Sporta servisa centrs. 
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