
NOLIKUMS 
 

14. Starptautiskās sacensības peldēšanā „Kristāla Lāse” 
 
ORGANIZATORI 
Biedrība Sporta centrs “EZERZEME”, Ventspils pilsētas Sporta pārvalde. 

VIETA UN LAIKS 
Sacensības notiks 2020. gada 27. un 28. martā, Ventspilī, Lauku ielā 5, OC „Ventspils” 25m,  4 
celiņu peldbaseinā ar automātisku sacensību vadību un elektronisko laika uzņemšanas iekārtu 
(OMEGA Ares 21). 
Sacensību sākums: 

• 27. martā plkst.13:00, iesildīšanās plkst. 12:15 
• 28. martā plkst.11:00, iesildīšanās plkst. 10:15. 

DALĪBNIEKI 
I grupa -    2009.g.dz. un jaunāki meitenes un zēni; 
II grupa -   2007-2008.g.dz. meitenes un zēni; 
III grupa -  2006.g.dz.un vecāki meitenes un zēni. 

SACENSĪBU PROGRAMMA 
27. marts pl.13:00                          
1./2. 50m brīvais stils m/z                        
3./4. 50m brass  m/z                        
5./6. 50m uz muguras m/z      
7./8. 50m tauriņstils m/z 
9. 6x50m brīvais stils (no katras vecuma grupas 3meitenes un 3zēni I grupa,II grupa un III grupa) 

28. marts pl.11:00                          
10./11. 100m brīvais stils m/z                        
12./13. 100m brass  m/z                        
14./15. 100m uz muguras  m/z      
16./17. 100m tauriņstils m/z (tikai II un III grupa) 

APBALVOŠANA 
1.-3.vietu ieguvēji individuālās distancēs tiek apbalvoti ar medaļām, stafešu distancēs – ar kausiem.  

DALĪBAS MAKSA 
Par katru pieteikto individuālo distanci: 3,50 EUR (vai 7,00 EUR pēc 23.03.2020. plkst. 20:00). 

PIETEIKUMI 
• Komandas pārstāvim jāpiesaka savas komandas dalība sacensībās līdz š.g. 29. februārim, 

sazinoties ar organizatoru pārstāvi Sergeju Iļjinu (+371 296 493 37). Pēc š.g. 29. februāra 
komandas dalība sacensībās var tikt atteikta. 

• Distanču skaits nav ierobežots. 
• Sacensību pieteikumi ir jāaizpilda elektroniskā formātā, reģistrējoties tiešsaistes pieteikumu 

sistēmā i-netā:  https://www.swimrankings.net/manager/. 
• Tehniskā pietikuma kopsavilkums (.pdf formātā no tiešsaistes pieteikumu sistēmas) jānosūta uz 

e-pasta adresi: sergejiljin@inbox.lv līdz š.g. 23. martam plkst. 20:00. 
• Nosūtot pieteikumu komandas pārstāvis apstiprina un uzņemas pilnu atbildību par pieteikto 

dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību, veikto veselības aprūpi, regulāru veselības stāvokļa 
pārbaužu veikšanu un spēju piedalīties sacensībās, par kārtības un drošības noteikumu 
ievērošanu sacensību vietā, kā arī veic ar dalībnieku komandēšanu saistītos organizatoriskos 
pasākumus, kā arī sedz ar to saistītos izdevumus.. 
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