SASKAŅOTS

APSTIPRINU
Daugavpils pilsētas pašvaldības
iestādes “Sporta pārvalde” vadītājs
_________________I.Lagodskis

Biedrības “Peldēšanas klubs Daugavpils”
valdes loceklis
_______________R. Dzalbe

APSTIPRINU
Daugavpils ISVS direktore
______________A.Titova

Daugavpils pilsētas čempionāts peldēšanā
N O L I K U M S
1.Mērķi un uzdevumi.
Popularizēt peldēšanu pilsētā.
Paaugstināt peldētāju sporta meistarību.
2.Vieta un laiks.
Vieta - Daugavpils ,DVĢ 25 m peldbaseins (Cietokšņa 33).
Datums - 2020.gada 15.februārī.
Sacensību sākums:
2020.gada 15.februārī.– plkst. 10.45 ( iesildīšanās - plkst.10:00-10:45 )
3.Sacensību vadība.
Sacensības organizē un rīko Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde”,
Daugavpils ISVS un biedrība “Peldēšanas klubs Daugavpils”. Tiešo sacensību vadību veic Daugavpils
pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” apstiprinātā tiesnešu kolēģija.
Galvenais tiesnesis – A. Bojarovs (0037129949326), galv. sekretārs – R.Dzalbe .
4.Dalībnieki un sacensību programma.
Sportisti piedalās sekojošas vecuma grupās:
1.grupa – 2005.g.dz. un vecāki
2.grupa – 2006.-2008.g.dz
PROGRAMMA
Distance
100 m brīvais stils
200 m brīvais stils
100 m brass
200 m brass
100 m tauriņstils
100 m uz muguras
200 m uz muguras

Grupa
2. grupa
1. grupa
2. grupa
1. grupa
1-2. grupa
2. grupa
1. grupa

5.Pieteikumi.
Iepriekšējie pieteikumi par piedalīšanos sacensībās jāiesniedz līdz 2020.g. 10.febfuārim pa
mob.tālr. 0037129949326, e-mail: a_bojarin@inbox.lv un līdz šim datumam jāsaskaņo dalībnieku skaits.
Pieteikumi par piedalīšanos sacensībās un tehniskais pieteikums jāiesniedz galvenajam tiesnesim
līdz 2020.gada 13.februābrim plkst.20:00, e-mail: a_bojarin@inbox.lv
Katrs sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību sacensībām, ko
apstiprina ar personīgo parakstu pieteikumā, vai iesniedzot atbilstošu ārsta izziņu. 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 čempionāta organizētājiem.

6. Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana.
Uzvarētājus 1.-2.vecuma grupās nosaka pēc labākās distances rezultāta un apbalvo ar medaļām.
1.-3.augstākiegūto FINA punktu ieguvēji katrā vecuma grupā gan meitenēm un zēniem tiks apbalvoti ar
speciālbalvu.
7. Finansēšana un dalībnieku uzņemšana.
Visus izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos sacensībās sedz komandējošās organizācijas.
Apbalvošanas balvas izdevumus sedz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde”.
Sacensības norisināseis Daugavpils ISVS rezervētajā laikā.
Biedrība “Peldēšanas klubs Daugavpils” atbild par elektronisko un tehnisko sacensību apkalpošanu un
tiesnešu darbu.
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