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APSTIPRINU 

Biedrības sporta kluba “FORUMS” valdes loceklis  

(paraksts)  Sergejs Kiseļovs  

20.10.2019. 

   

NOLIKUMS 

Daugavpilī 

20.10.2019.            Nr. 1 

Par sporta kluba “FORUMS” atklātām sacensībām /12. A. Marcinkeviča ceļojošā kausa izcīņu 

peldēšanā. 

Mērķi un uzdevumi:  

 

- Peldēšanas sporta popularizēšana un attīstība.  

- Aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana.  

- Peldētāju meistarības paaugstināšana.  

 

Vieta un laiks:  

 

Vieta: Sacensības notiks 2019.gada 25. novembrī (pirmdien), sporta kompleksa “OLIMPIJA” 

(Valkas 2U) peldbaseinā (25m, 3 ceļiņi).  

Laiks: 15.00 iepeldēšanās, 15.30 starts. 

 

Sacensību organizatori:  

 

- Sacensību organizators un galvenais tiesnesis Sergejs Kiseļovs (tālr. +37126465165, 

forumsswim@inbox.lv)  
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Sacensību dalībnieki:  

 

- Sacensībās piedalās peldētāji sekojošās vecuma grupās: 

1. grupa 2008. dzimšanas gada un vecākās meitenes un zēni  

2. grupa 2009. dzimšanas gada meitenes un zēni  

3. grupa 2010. dzimšanas gada meitenes un zēni 

4. grupa 2011. dzimšanas gada. meitenes un zēni 

5. grupa 2012. dzimšanas gada jaunākās meitenes un zēni 

 

Sacensību kārtība:  

 

- Sacensības ir individuālas,  dalībnieks drīkst startēt ne vairāk kā divās (2) distancēs .  

- Sacensību organizatori patur tiesības mainīt sacensību norises programmu.  

- Sacensībās piedalās tikai uzaicinātās komandas. 

- Sacensību dalībnieku skaits ierobežots. 

 

Sacensību programma:  

 

- 50m brīvais stils (1., 2., 3., 4., 5. grupa) 

- 50m brass (1., 2., 3., 4., 5. grupa) 

- 50m uz muguras (1., 2., 3., 4., 5. grupa) 

- 50m tauriņstils (1. grupa, 2., 3. grupa) 

- Stafetes 

 

Apbalvošana:  

 

- Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā distancē un vecuma grupā tiks apbalvoti ar medaļām.   

 

Pieteikumi:  

 

- Starta kartiņas jāiesūta līdz 2019.gada 23. novembrim plkst. 20.00 uz e-pastu: 

forumsswim@inbox.lv 

- Tehniskos pieteikumus ar ārsta atļaujām jānodod sacensību dienā. 

 

Izdevumi:  

 

- Visus ar sacensību organizēšanu un vadīšanu saistītos izdevumus sedz sacensību organizatori.  

- Izdevumus, kas saistīti ar sportistu piedalīšanos sacensībās sedz komandējošās organizācijas 

vai paši dalībnieki.  

mailto:forumsswim@inbox.lv
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Piezīmes: 

 

- Sacensību dienā papildus reģistrācija nav iespējama un izmaiņas netiks pieņemtas.  

- Sacensībās komandu vada un pārstāv sporta organizācijas vadītāja apstiprināts treneris vai 

vecāki. 

- Sacensību dalībniekiem jāievēro drošības un uzvedības noteikumi.  

- Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.  

- Sacensību laikā oficiāli uzņemtas fotogrāfijas un video organizatori tiesīgi izmantot pēc 

saviem ieskaitiem, nesaskaņojot tā izmantošanu ar attēlā redzamo personu.  

- Piesakot dalībniekus, pieteicējs apliecina, ka ir saņēmis šādu dalībnieku piekrišanu datu 

nodošanai datu apstrādei sacensību organizētājiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrības  

sporta kluba “FORUMS”  

valdes loceklis      (paraksts)   Sergejs Kiseļovs   


