
Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas sacensības 

„Jaunie talanti” 
N O L I K U M S 

 
1. Vieta un laiks Raiņa iela 1, Jelgava (LLU peldbaseins)  
                            2022. gada 10. un 11.februārī. 

    Sacensību sākums plkst. 15.30 (iesildīšanās no pl. 14.45) 
   Rezultātus fiksēs ar OMEGA elektronisko iekārtu. 
 

2. Dalībnieki Sacensības ir individuālas. Atbilstoši noteiktajām vecuma 
grupām. Ņemot vērā valstī noteiktās ārkārtas situācijas radītos 

ierobežojumus, sacensībās piedalās tikai Jelgavas SPS 

audzēkņi. 
   50 m startē 2012.g.dzim. un jaunāki 

100 m startē 2010./2011.g.dzim. 

200 m startē 2008./2009.g.dzim. 
200m startē 2007.g.dzim. grupa  

3. Programma  

    1.diena    2.diena 
                          

                            50 m br/st    50 m tauriņstils 
   100 m br/st   100 m tauriņstils 
   200 m br/st   50 m uz muguras 

                            50 m brass    100 m uz muguras 
   100 m brass           200 m uz muguras 
     200 m brass   100 m komplekss 

   200 m tauriņstils   200 m komplekss   
   

4. Vadība  Sacensības organizē un vada Jelgavas SPS tiesnešu kolēģija 
 
5. Apbalvošana Uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un medaļām katrā vecuma 

grupā. 
6. Pieteikumi Tehniskie pieteikumi ar distancēm un pieteiktajiem distanču 

laikiem, jānosūta līdz 08.02.2022. (ieskaitot). Distanču 

atteikumi jāiesūta līdz 10.02.2022. plkst. 12.00 
   e-pasta adrese:  peldsk@sports.jelgava.lv 

   Katram dalībniekam ļauts piedalīties ne vairāk kā 2 distancēs. 
Maksimālais dalībnieku skaits sacensībās: 150 

  
7. Dalībnieku uzņemšana: Ar komandējumu saistītos izdevumus sedz komandējošā 
organizācija. Dalībniekiem sacensību norises vietā jāiepazīstas ar apstiprināto 

kārtību, kādā tiek organizēta treniņu un sporta sacensību norise Jelgavas SPS valstī 
noteiktās ārkārtas situācijas laikā (apstiprināts 02.01.2022.). Tāpat sacensību 

norises vietā dalībnieki ierodas informēti par Covid-19 drošības protokolu Jelgavas 
SPS organizēto sacensību laikā (1.pielikums). 

 
8. Personas datu apstrāde: Datu apstrāde nepieciešama pārzinim normatīvajos 

aktos, īpaši Sporta likumā, un šajā nolikumā noteikto pienākumu veikšanai. 
Personas datu apstrādes mērķis ir pasākumā iesaistīto personu uzskaite, 

akreditācija, veikto aktivitāšu un sasniegto rezultātu uzskaite un analīze. Sacensību 
laikā uzņemtās dalībnieku fotogrāfijas var tikt publicētas.                                                                             
  

      Jelgavas Specializētā peldēšanas skola 
      Jelgavas Sporta servisa centrs 



 
Covid – 19 protokola ievērošanas apliecinājuma veidlapa 

par pieteikto dalībnieku (sportistu, treneru un komandas pārstāvju) laika posmā no 07. - 

09.02.2022. veiktu Covid-19 testu vai sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

Organizācijas nosaukums  

Atbildīgā kontaktpersona  

Atbildīgās kontaktpersonas amats   

Tālrunis  

E-pasts  

Informācija par pieteiktajiem dalībniekiem 

Vārds uzvārds Dzimšanas 

dati 

(dd.mm.gggg.) 

Statuss 

(sportists, 

treneris) 

Apliecinājums (norādīt 

vienu: Covid-19 tests, 

vakcinācijas sertifikāts, 

pārslimošanas sertifikāts) 

Paraksts 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu pārbaudījis visu sarakstā iekļauto dalībnieku dokumentus un pārliecinājies, ka tie 

atbilst apliecinājumā noteiktajām prasībām 

   

Amats, V. Uzvārds Paraksts Datums 

 


