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 JAUNO PELDĒTĀJU SACENSĪBAS PELDĒŠANĀ 
“ĀTRĀ MUGURIŅA” 

 

N O L I K U M S 
 

1. Sacensību 
organizators 

LPPI Liepājas KSS-Ezerkrasts peldēšanas nodaļas treneru kolektīvs 

2. Sacensību 
vieta 

LKSS sporta centrs «Ezerkrasts», peldbaseins 25m, 4 celiņi  
Liepāja, Dunikas iela 9/11  

3. Datums un 
laiks 

Sacensības notiks š.g. 30. oktobrī plkst. 16:00 
Iepeldēšanās 30 min. pirms starta 

4. Mērķis un 
uzdevumi 

4.1. Popularizēt un attīstīt peldēšanas sportu un veselīgo dzīvesveidu pilsētā 
4.2. Pilnveidot peldētāju sagatavošanas līmeņa noteikšana 
4.3. Iegūt konkurences pieredzi un sporta klases normatīvu izpilde 

5. Sacensību 
vadība 

5.1. Ārija Strautiņa (Liepājas KSS-EZERKRASTS trenere) 
5.2. Liepājas KSS-Ezerkrasts peldēšanas nodaļas treneri nodrošina 
sacensību tiesāšanu 

6. Sacensību 
dalībnieki 

Sacensībās piedalās Liepājas KSS peldēšanas nodaļas audzēkņi, peldētāji 
no Latvijas  

7. Noteikumi 7.1.Sacensības notiek saskaņā ar FINA peldēšanas sacensību noteikumiem 
un prasībām, un sacensību nolikumu 
7.2. Laika fiksēšanas sistēma - hronometra laiks 
7.3. Vispārējā iesildīšanās – 1., 2., 3. celiņi 
       Starts, sprints un pagriezieni – 4. celiņš 
7.4. Ja tiek pārkāpts 7.3. punkts, dalībnieks tiek diskvalificēts 

8. Kategorijas, 
vecuma grupas  

Sacensības ir individuālas, uzvarētājus noteiks šādās vecuma grupās: 
  I gr.     2007.dz.g. un vecāki   
 II gr.     2008.dz.g.    

                 III gr.     2009.dz.g.   
IV gr.     2010.dz.g.  
 V gr.     2011.dz.g. un jaunāki   

9. Sacensību 
programma 

9.1.  1./2.  50m mugura     meitenes, zēni     V gr.    
         50m mugura     meitenes, zēni    IV gr.  Priekšpeldējumi  
         50m mugura     meitenes, zēni    III gr.  Priekšpeldējumi  
         50m mugura     meitenes, zēni     II gr.  Priekšpeldējumi 
Apbalvošanas ceremonija (1./2.) 

 

         50m mugura     meitenes, zēni    IV gr. Pusfināls  
         50m mugura     meitenes, zēni    III gr.  Pusfināls 
         50m mugura     meitenes, zēni     II gr.  Pusfināls 
3./4.  50m mugura     meitenes, zēni      I gr.   
 

Apbalvošanas ceremonija (3./4.) 

 

5./6.  50m mugura     meitenes, zēni     IV gr.  Fināls  
7./8.  50m mugura     meitenes, zēni     III gr.  Fināls  
9./10. 50m mugura     meitenes, zēni     II gr.  Fināls  

 

 Apbalvošanas ceremonija (3./4., 5./6., 7./8., 9./10.) 
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10. Apbalvošana 10.1. Trīs augstvērtīgākos rezultātus katrā vecuma grupā, atsevišķi  zēnus 
un meitenes, apbalvo ar   sacensību medaļām 
10.2. Visi sacensību dalībnieki tiek apbalvoti ar sacensību diplomiem 

11. Dalības 
maksa 

11.1. Par katru pieteikto individuālo distanci – 3.00 EUR  
11.2. Starta naudas apmaksas veids ar pārskaitījumu 
11.3. Dalībnieki, par kuriem netiks nomaksāta starta nauda š.g. 30. oktobrī 
plkst. 11:00, tiks svītroti no dalībnieku saraksta un nevarēs piedalīties 
sacensībās 
11.4. Liepājas KSS-Ezerkrasts audzēkņi atbrīvoti no dalības maksas 

12. Rekvizīti Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde 
“Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde” 
Reģ. Nr. 90000291763; PVN Reģ. Nr. LV90000291763 
Jur. adrese: Brīvības iela 39, Liepāja, Latvija, LV3401 
Bankas nosaukums: SEB banka  
Bankas kods: UNLALV2X 
Konts: LV48UNLA0021600008150 
Maksājuma mērķis: Subk. 516004222 dalībnieka uzvārds, vārds, personas 
kods, dalība peldēšanas sacensības “Ātrā muguriņa”  

13. Pieteikumi 13.1. Tehniskie pieteikumi jāiesūta elektroniskā veidā līdz š.g. 24. oktobrim 
uz adresi: swimtrenere@inbox.lv  
13.2. Pēdējās pieteikumu korekcijas iesūtīt līdz š.g. 26. oktobrim plkst. 22:00 
13.3. Dalībnieku kartiņas un parakstīti diplomi nodod līdz 27. oktobrim plkst. 
17.00. 
13.4. Komandas pārstāvim ne vēlāk 60 min. pirms sacensību sākuma 
iesniegt galvenajam tiesnesim kvīts par apmaksu par dalību sacensībām  
13.5. Iemaksātā starta nauda netiek atgriezta 

14. Veselības 
stāvoklis 

Par dalībnieku veselības stāvokli un fizisko sagatavotību atbild paši 
dalībnieki un komandas treneri. 

15.Medicīniskais 
dienests 

Sacensību laikā visiem dalībniekiem pēc nepieciešamības būs pieejams 
sertificēts medicīnas darbinieks. 

16.Īpašie 
noteikumi  

Sacensības notiek atbilstoši 09.06.2020. Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.360. “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai”, kā arī vispārējām SPKC vadlīnijām sanitāri epidemioloģisko 
prasību ievērošanā 

17. Datu 
apstrāde 

Personas datu pārzinis ir Liepājas pilsētas dome. Personas datu apstrādātājs un uzglabātājs ir LPPI 
“Liepājas Kompleksā sporta skola”, Brīvības iela 39, Liepāja, LV3401. 
Piesakoties sacensībām, dalībnieks vai tā likumiskais pārstāvis piekrīt savu vai sava bērna personas 
datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām - iesaistīto personu uzskaitei, akreditācijai, veikto 
aktivitāšu un sasniegto rezultātu uzskaitei un analīzei, materiālo vērtību izlietojuma uzskaitei, kā arī 
sacensību popularizēšanai un atspoguļošanai masu plašsaziņas līdzekļos. Personas dati tiks glabāti 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, līdz tajos noteiktā termiņa notecējumam. Piesakoties sacensībām, 
dalībnieks vai tā likumiskais pārstāvis piekrīt, ka sacensību laikā tiks filmēts un/vai fotografēts. 
Piesakoties sacensībām, dalībnieks vai tā likumiskais pārstāvis piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un 
video materiālu izmantošanai un publicēšanai sacensību organizatoru vajadzībām, (tai skaitā, bet ne 
tikai, tiešraide, foto un video materiālu uzglabāšana publiskas pieejamības arhīvā un minēto materiālu 
atkal izmantošana), kā arī citu sadarbības partneru un atbalstītāju publicitātei. Dalībniekam vai tā 
likumiskajam pārstāvim ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem, labot vai dzēst 
nepareizus vai neaktuālus datus, iebilst pret savu personas datu apstrādi (personas datu apstrāde 
nepieciešama personas dalības nodrošināšanai sacensībās, tādēļ personas datu apstrādes 
pārtraukšana izraisīs arī šādas dalības pārtraukšanu), pārnest savus personas datus, kā arī, 
gadījumā, ja tās uzskata, ka tiek veikta nelikumīga viņu personas datu apstrāde – vērsties Datu valsts 
inspekcijā ar sūdzību. 

18. Finansējuma 
nosacījumi 

18.1. Komandu izdevumus, kas saistīti ar ceļu, uzturu un naktsmītnēm, sedz 
komandējošās organizācijas  
18.2. Sacensību organizācijas finansējums saskaņā ar pasākuma tāmi  

19. Atbildīgā 
persona 

Tina Korbane (Liepājas KSS-EZERKRASTS trenere) 
 

mailto:swimtrenere@inbox.lv

