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 JAUNO PELDĒTĀJU SACENSĪBAS PELDĒŠANĀ 
„ KRAULA DIENA” 

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. 4. martā plkst. 15:30 
Iepeldēšanās 30 min. pirms starta 

4. Mērķis un 
uzdevumi 

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

5. Sacensību 
vadība 

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

6. Sacensību 
dalībnieki 

6.1. Sacensībās piedalās Liepājas KSS peldēšanas nodaļas audzēkņi un 
peldētāji no uzaicinātajām komandām ap 150 dalībnieku. 
6.2. Sacensību laikā - peldbaseinā un ģērbtuvēs var atrasties tikai personas 
(sportisti, treneri, komandu pārstāvji un tiesneši), kurām ir derīgs Covid-19 
primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kā arī 
izglītojamie, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā 
skrīninga ietvaros. 
6.3. Sacensības notiek bez skatītājiem. 
6.4. Visām dalību komandām, kas piedalās sacensībās jāiesniedz elektroniski 
un klātienē aizpildīts apliecinājums par visu komandas pārstāvju atbilstību 
noteiktajām prasībām, kā arī apņemšanos ievērot epidemioloģiskās drošības 
pasākumus (t.sk. sejas masku lietošanu). 

7. Noteikumi 7.1.Sacensības notiek saskaņā ar FINA peldēšanas sacensību noteikumiem 
un prasībām, un sacensību nolikumu; 
7.2. Laika fiksēšanas sistēma - elektroniskā sistēma ‘’Quantum swimming’’; 
7.3. Vispārējā iesildīšanās – 2., 3. celiņi; 
       Starts, sprints 15m un pagriezieni – 4. celiņš; 
       Pagriezieni – 1.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.     2010.dz.g. un jaunāki  
 II gr.     2009.dz.g.     

                 III gr.     2008.dz.g. 
IV gr.     2007.dz.g.  
 V gr.     2006.dz.g. un vecāki    

9. Sacensību 
programma 

9.1.  50m b/st     meitenes, zēni     I gr.   
                 Apbalvošanas ceremonija  
                 Epidemioloģiskās uzkopšanas pauze – 20 minūtes 

 

         50m b/st     meitenes, zēni    II gr.  
                 Apbalvošanas ceremonija  

mailto:liepaja.kss@liepaja.lv
http://www.liepaja.lv/sports


 
 
 

 
 

 

                 Epidemioloģiskās uzkopšanas pauze – 20 minūtes 
 

         50m b/st     meitenes, zēni    III gr.  
                 Apbalvošanas ceremonija  
                 Epidemioloģiskās uzkopšanas pauze – 20 minūtes 
 

         50m b/st     meitenes, zēni     IV gr.  
                 Apbalvošanas ceremonija  
                 Epidemioloģiskās uzkopšanas pauze – 20 minūtes 
 

         50m b/st     meitenes, zēni      V gr.   
                 Apbalvošanas ceremonija  

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 – 5.00 EUR  
11.2. Starta naudas apmaksas veids ar pārskaitījumu 
11.3. Dalībnieki, par kuriem netiks nomaksāta starta nauda līdz 4.03.2022., 
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 “Kraula diena”  

13. Pieteikumi 13.1. Sacensību pieteikumi jāaizpilda elektroniskā formātā:  
https://www.swimrankings.net/manager/, pieteikuma laiku ir iespējams norādīt 
sistēmā 
13.2. Tehniskā pieteikuma kopsavilkums (.pdf formātā no tiešsaistes 
pieteikumu sistēmas) LKSS-EZERKRASTS trenerim un uzaicināto komandu 
pārstāvjiem ir jāiesūta līdz š.g. 28. februārim plkst. 20:00 uz e-pasta adresi: 
swimliepaja@inbox.lv, kad tiek aprēķināts starta naudas apmērs  
13.3. Komandas pārstāvim ne vēlāk kā 60 min. pirms sacensību sākuma 
iesniegt galvenajam tiesnesim kvītis par apmaksu par dalību sacensībās 

14. Veselības 
stāvoklis 

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

15. 
Epidemioloģiskā 
drošība 

15.1. Sacensību organizators patur tiesības noteikt pastiprinātus 
epidemioloģiskās drošības pasākumus, kā arī veikt jebkura veida izmaiņas 
sacensību nolikumā ar mērķi stiprināt epidemioloģisko drošību un ievērot 
normatīvajos aktos noteiktās prasības un speciālistu rekomendācijas. 
15.2. Par noteiktajām prasībām un ierobežojumiem sacensību laikā 
organizators informē komandu pārstāvjus un visus dalībniekus ne mazāk kā 
48 stundas pirms sacensību sākuma. 

16. COVID-19 Sacensības notiek ievērojot Ministru kabineta 2021. gada 9.oktobra rīkojumā 
Nr.720 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta 2021.gada 
28.septembra noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktajiem ierobežojumiem un 
LKSS “Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanas prasības Liepājas Kompleksajā sporta skolā” 
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17. Datu apstrāde Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Kompleksā sporta 
skola” (Liepājas pilsētas pašvaldība), adrese: Brīvības iela 39, tālrunis: 634 23226, elektroniskā pasta 
adrese: liepaja.kss@liepaja.lv Pārziņa Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 
63422331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv. Jūsu personas datu 
apstrādes mērķis – 1. apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām - iesaistīto personu uzskaitei, 
akreditācijai, veikto aktivitāšu un sasniegto rezultātu uzskaitei un analīzei, materiālo vērtību izlietojuma 
uzskaitei; 2. sabiedrības informēšanas nolūkam un sacensību popularizēšanai 
Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Liepājas pašvaldības tīmekļa vietnes 
www.liepaja.lv sadaļā Privātuma politika vai klātienē izglītības iestādes administrācijā, Brīvības ielā 39, 
Liepājā. 

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 

Irina Žarikova  (Liepājas KSS-EZERKRASTS trenere) 
 


