NOLIKUMS
RĒZEKNES PILSĒTAS ATKLĀTĀS VECMEISTARU SACENSĪBAS
PELDĒŠANĀ
Sacensību mērķis un uzdevums:
1. Pilnveidot sporta meistarību peldētājiem-veterāniem.
2. Popularizēt peldēšanas sportu un veselīgo dzīvesveidu.
3. Nostiprināt draudzīgas saites starp dažādu valstu peldēšanas veterānu klubiem.
Sacensību vadība:
Sacensības organizē un vada Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde sadarbībā
ar SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”.
Sacensību galvenais tiesnesis – Sergejs Kudrjavcevs.
Sacensību laiks un vieta:
Sacensības notiek Rēzeknē, 25 m 6 celiņu atklātajā peldbaseinā, Stacijas ielā 30b,
2021. gada 7. augustā, sacensību sākums plkst.14:00 (iepeldēšanās plkst.13:30),
reģistrācija (akreditācija) no plkst.12:30.
Dalībnieki:
Sacensībās aicināti piedalīties peldētāji no 20 gadu vecuma sekojošās vecuma grupās:
0 20 – 24; A 25 – 29; B 30 – 34; C 35 – 39; D 40 – 44; E 45 – 49; F 50 – 54; G 55 – 59; H
60 – 64; I 65 – 69; J 70 - 74; K 75 - 79; L 80 - 84 ...
Katrs dalībnieks ir personīgi atbildīgs par savu veselības stāvokli, par ko parakstās
noteiktas formas pieteikuma protokolā sacensību dienā.
Sacensību programma:
50 m brīvais stils siev
100 m brass siev., vīr.
50 m brass siev., vīr.
100 m muguras siev., vīr
50 m muguras siev., vīr.
100 m tauriņstils siev., vīr.
50 m tauriņstils siev., vīr.
100 m komplekss siev., vīr.
400 m brīvais stils siev., vīr.
Stafete 4×50 m komplekss (jauktā 2 vīr. + 2 siev.)
Apbalvošana:
•
•

•
•

Individuālo disciplīnu un stafešu peldējumu 1.-3. vietas ieguvējus katrā vecuma
grupā apbalvo ar atbilstoša kaluma sacensību medaļām.
3 labāko sieviešu un 3 labāko vīriešu rezultāti (augstvērtīgākais rezultāts divu
distanču summā pēc “DVS Master Performance Table 2013”) tiks apbalvoti ar
kausiem.
Labākais peldētājs un peldētāja (augstvērtīgākais rezultāts pēc “DVS Master
Performance Table 2013”) 100 m uz muguras saņems Nikolaja Krilova kausu.
Labākais peldētājs un peldētāja (augstvērtīgākais rezultāts pēc “DVS Master
Performance Table 2013”) 100 m brasā saņems Valentīna Hodjuka kausu.

Pieteikums:
Tehniskie pieteikumi dalībai sacensībās jāiesniedz līdz 1. augustam pa e-pastu:
sports@rezekne.lv , norādot vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, pilsētu, klubu un distanci
ar priekšrezultātu.
Dalības maksa:
Starta nauda - 10,00 € (samaksa veicama ar pārskaitījumu)
Rekvzīti: Rezeknes pilsētas domes Sporta pārvalde
Reģ.nr. 9001516958, 18. novembra iela 39, Rēzekne,
AS “Swedbank”, konts nr. LV12HABA0551026247613
Nakšņošanas vietas:
Viesnīca “RESTART” (www.restart.ocr.lv) – sacensību dalībniekiem 15% atlaide,
tālr.+371 26666464; http://latgale.travel/listing-category/naktsmitnes/?search_region=73
Citi noteikumi:
Sacensību dalībnieki un apmeklētāji var tikt fotografēti/ filmēti un foto/ video var tikt
publiskoti nekomerciālos nolūkos masu informācijas līdzekļos un interneta sociālo tiklu
kontos. Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks piekrīt, ka ir iepazinušies ar nolikumu.
Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu. Ja kāds no
apmeklētājiem pamana sevi pasākuma galerijā un noteikti nevēlas šo foto publiskošanu,
lūdzu, sazinieties ar sacensību organizatoru.
Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi:
1. Sacensību organizatoriem, dalībniekiem, treneriem un citām personām, kas atrodas
sacensību norises vietā ir jāievēro valstī spēkā esošie MK noteikumi "Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".
2. Sacensību laikā sacensību norises vietā drīkst atrasties ne vairāk kā 500 personas
(ieskaitot sportistus un darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises nodrošināšanu,
tai skaitā sporta darbiniekus).
3. Sacenību norises vietās tiks ielaistas tikai akreditētās personas – komandu pārstāvji,
sportisti un viņu treneri, kā arī sacensību tiesneši, organizatori, tehniskais personāls.
4. Sacensību laikā jāievēro sociālās distancēšanās noteiktās prasības.
5. Sacensības notiek bez skatītāju klātbūtnes.
6. Vienu komandu vai sportistu apkalpojošie sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar
citu komandu vai citu sportistu apkalpojošiem sporta darbiniekiem.
Aktuāli:
8. augustā plkst.12:00 notiks – Latvijas pašvaldību sporta veterānu – senioru 58.
sporta spēļu finālsacensības peldēšanā (iepeldēšanās plkst.11:10).
Nolikums: https://www.lsvs.lv/lsvs-sporta-sp%C4%93les

