APSTIPRINU
Jēkabpils sporta centrs
direktors J. Bobrovs
2021.gada 19. jūlijā

Atklātā ūdens peldēšanas sacensības
“Radžu kilometrs 2021“
NOLIKUMS
1. MĒRĶIS

2. SACENSĪBU
VADĪBA
3. LAIKS UN
VIETA

1.1. Popularizēt sportiski aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Jēkabpils novada
iedzīvotājiem.
1.2. Popularizēt peldēšanas sportu.
1.3. Noskaidrot labākos peldētājus.
2.1. Sacensības organizē Jēkabpils sporta centrs (reģ.Nr.90000024205).
2.2. Atbildīgā par sacensību norisi Guna Gavare (mob.t. 26325850).
2.3. Informācija par sacensībām pieejama www.jekabpilssc.lv
3.1. Sacensības notiek Jēkabpils Mežaparkā, 2021. gada 6. augustā.
3.2. Reģistrācija un numuru saņemšana pie Pludmales namiņa no plkst.
17:00. līdz 17:40.
3.3. Sacensību sākums plkst. 18.00.
3.3.1. Starts 100 m peldējumam A grupai plkst. 18:05.
3.3.2. Starts 100m peldējumam B grupai plkst. 18:20.
3.3.3. Starts 100 m peldējumam apvienotai CE vecuma grupai plkst.
18:30.
3.3.4. Starts 1,2 km peldējumam plkst. 18:40.
3.4. Startu laiki var tikt mainīti, atkarībā no sacensību dalībnieku skaita.

4. DALĪBNIEKI

4.1. Sacensībās var piedalīties jebkurš interesents.
4.2. Vecuma grupas:
4.2.1. A: 2010. g.dz. un jaunāki (- 11 g.) zēni, meitenes
4.2.2. B: 2004. – 2009. g. dz. (12 – 17 g.) jaunieši, jaunietes
4.2.3. C: 2003. – 1992. g. dz. (18 – 29 g.) vīr., siev.
4.2.4. D: 1972. – 1991. g. dz. (30 - 49g.) vīr., siev.
4.2.5. E: 1971. g.dz. un vecāki (50 gadi un vecāki) vīr., siev.
4.3. Atkarībā no dalībnieku skaita, organizatori sacensību dienā var lemt par
kādas grupas dalīšanu vai apvienošanu.

5. SACENSĪBU
NOTEIKUMI

5.1. Dalība ir bez maksas.
5.2. Sacensību dalībniekiem ir jāizmanto peldcepures, uz kurām reģistrējoties
sacensībām tiks uzrakstīts dalībnieka numurs.
5.3. Katru distanci dalībnieks drīkst veikt jebkurā peldēšanas stilā un
peldēšanas tērpā, ieteicams izmantot peldbrilles.
5.4. 100m distancē drīkst izmantot palīglīdzekļus – peldēšanas dēlīti vai
porolona nūju, 1,2 km distancē peldēšanas palīglīdzekļus izmantot nav
atļauts.
5.5. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselību un drošību, ko apliecinās ar
savu parakstu. Jauniešiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, parakstās
vecāki vai treneris.
5.6. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieka iespējamajām
traumām sacensību laikā.

6. DISTANCES
7. REĢISTRĀCIJA
SACENSĪBĀM

8. APBALVOŠANA
9. PRETENZIJAS

5.7. Dalībnieki ievēro valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus
(Ministru
kabineta
2020.gada
9.jūnija
noteikumi
Nr.360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai”), lai ierobežotu Covid-19 izplatību.
5.8. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu
datu izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru
uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību
publiskajos materiālos.
6.1. 100 m – startē A, B grupas un apvienotā CE vecuma grupa
6.2. 1,2 km (B – E vecuma grupas)
7.1. Obligāta
iepriekšēja
reģistrēšanās
elektroniski
anketā
https://forms.gle/uTQAtCTZL4hQjeHZ9 līdz 5. augustam (ieskaitot).
7.2. Parakstīti pieteikumi iesniedzami sacensību dienā līdz plkst. 17:40.
(Pieteikuma forma – Pielikums Nr.1)
8.1. Katras grupas 1.-3.vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar balvām.
9.1. Visas pretenzijas par sacensību norisi, rezultātiem u.tml. – iesniegt
pusstundas laikā pēc pēdējā finišējušā dalībnieka.

Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi
sacensību vajadzībām.
Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, adrese
Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis 65236777.

Sacensību 1,2 km distance un norises vieta:

