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Pavasara kauss 

                         N  O  L  I  K  U  M  S 

 
1.Mērķi un uzdevumi. 

Popularizēt peldēšanu pilsētā. 

Paaugstināt peldētāju sporta meistarību. 

 

2.Vieta un laiks. 

Sacensības notiek Daugavpilī 2020.gada 21.martā 

Valsts ģimnāzijas 25m peldbaseinā (4 peldceliņi),  Cietokšņa ielā 33  

        Sacensību sākums:  

  2020.gada 21.martā – plkst. 10.45 ( iesildīšanās - plkst.10:00-10:45 )  

                         

3.Sacensību vadība.  

Sacensības organizē un rīko Daugavpils ISVS sadarbībā ar biedrību “Peldēšanas klubs 

Daugavpils”.  Tiešo sacensību vadību veic Daugavpils BJSS apstiprinātā tiesnešu kolēģija. 

 Galvenais  tiesnesis – A. Bojarovs (0037129949326),    galv. sekretārs – J.Semjonovs. 

 

4.Dalībnieki un sacensību programma. 

Komandas sastāvs ir 20 (divdesmit) dalībnieki. Daugavpils ISVS sportistu skaits nav 

ierobežots. 

 

Sportisti piedalās sekojošas vecuma grupās:  

1.grupa – 2001.-2003.g.dz 

2.grupa – 2004.-2005.g.dz. 

3.grupa – 2006.-2007.g.dz. 

4.grupa – 2008.-2009.g.dz. 

5.gpupa - 2010.g.dz. un jaunāki. 

 

PROGRAMMA   

 

1.-2. vecuma grupas peld – 200m komplekss un 50m brīvais stils 

3.- 5. vecuma grupa – 100m komplekss, 50m brīvais stils     

  

                                              

Distance Grupa 

50 m brīvais stils 1.-5. grupas 

100 m komplekss 3.-5. grupas 

200 m komplekss 1.-2. grupas 

 

 

 

 

 

 



 

5.Pieteikumi. 

             Iepriekšējie pieteikumi par piedalīšanos sacensībās jāiesniedz līdz  2020.g. 13.martam 

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 17.martam plkst.16:00 Daugavpils  ISVS  pa  tel. 0037129949326, 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 turnīra 

organizētājiem. 

 

6. Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana. 

 Uzvarētājus 1.-5.vecuma grupās nosaka pēc labākā rezultāta distancē. Par 1.-3.vietām 

visas vecuma grupās un visās distancēs dalībnieki tiek apbalvoti ar medaļām. 

 

7. Finansēšana un dalībnieku uzņemšana. 

Visus  izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos sacensībās sedz komandējošās 

organizācijas.    

Dalības maksa 3 eiro par katru dalībnieku.  

No dalības maksas atbrīvoti Daugavpils sportisti. 

Apbalvošana un tiesnešu apmaksa tiek segtas Daugavpils ISVS apstiprinātā budžeta ietvaros. 

Biedrība “Peldēšanas klubs Daugavpils” atbild par dalības maksu, elektronisko un tehnisko 

sacensību apkalpošanu. 

 

 

 

 

 

Orgkomiteja 

mailto:a_bojarin@inbox.lv
mailto:a_bojarin@inbox.lv

