
 

LPF sacensības peldēšanā MT3 grupu vecuma izglītojamajiem  
 

1. Sacensību mērķis  
 
1.1. Veicināt bērnu un jauniešu prasmes, kas atbilst drošas peldētprasmes definīcijai (200m peldējums, t.s. 

50m uz muguras). 
1.2. Noskaidrot un apbalvot savā vecuma grupā labākos bērnus un jauniešus un ar pozitīvu piemēru 

popularizēt drošas peldēšanas prasmju apguvi. 
1.3. Apkopot informāciju par bērnu un jauniešu peldētprasmi un veikt regulāru situācijas monitoringu. 

 
2. Sacensību norise un laiks 

 
2.1. Sacensības tiks rīkotas divās kārtās: 

2.1.1. Kvalifikācijas sacensības tiek rīkotas sadarbībā ar LPF juridiskajiem biedriem un notiek šādos 
statistiskajos reģionos: Rīga, Pierīga, Vidzeme, Zemgale, Kurzeme un Latgale. Norises vietas tiks 
precizētas līdz 2022.gada 21.aprīlim. 

2.1.2. Kvalifikācijas sacensību norises laiks – 2022.gada 21.maijs.  
2.1.3. Finālsacensības rīko LPF un tās notiek Latvijas čempionāta 25m peldbaseinā starplaikā (plānots – 

2022.gada 18.jūnijs), Valmierā, Vidzemes Olimpiskā centra 25m 8 celiņu peldbaseinā. 
2.1.4. Sacensības tiek vadītas ar OMEGA Ares 21 elektronisko laika fiksēšanas sistēmu.  
 

3. Sacensību vadība 
 
3.1. Sacensības rīko Latvijas Peldēšanas federācija sadarbībā ar tās biedriem. 
3.2. Sacensības notiek atbilstoši šī Nolikuma noteikumiem un prasībām, pēc viena starta noteikumiem. 

 
4. Sacensību dalībnieki 

 
4.1. Sacensībās piedalās individuāli sportisti, kurus piesaka attiecīgajā statistiskajā reģionā reģistrēta tos 

pārstāvošā vispārējās izglītības iestāde, profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde vai interešu 
izglītības iestāde (sporta klubs). 

4.2. Sacensībās drīkst piedalīties 9 – 12 gadu vecumu sasnieguši zēni un meitenes. 
4.3. Kvalifikācijas kārtā drīkst piedalīties visas konkrētā reģiona vispārējās izglītības iestādes, profesionālās 

ievirzes izglītības iestādes un interešu izglītības iestādes, kas īsteno peldētapmācību. 
4.4. Dalībai finālsacensībās automātiski kvalificējas katras disciplīnas uzvarētājs, kā arī 2 labākie visu 

kvalifikācijas posmu otrās vietas ieguvēji (kopā – 8 sportisti katrā disciplīnā).  
 

5. Sacensību programma 
 

*Sākuma laiks tiks precizēts 
9-10 gadus veciem sportistiem:  
 
200m peldējums (t.s. 50m uz muguras) meitenēm;  
200m peldējums (t.s. 50m uz muguras) zēniem;  

11-12 gadus veciem sportistiem:  
 
200m komplekss meitenēm;  
200m komplekss zēniem. 

Apbalvošana Apbalvošana 

 
6. Vērtēšana un apbalvošana 

 
6.1. Kvalifikācijas sacensību 1.-3. vietu ieguvēji katrā disciplīnā tiek apbalvoti ar medaļām un LPF sarūpētām 

balvām. 



 
6.2. Kvalifikācijas sacensību uzvarētāji, ierodoties uz finālsacensībām, balvā saņems komandas t-kreklus un 

peldcepures ar apdruku. 
6.3. Finālsacensību 1.-3. vietas ieguvēji katrā disciplīnā tiks apbalvoti ar kausiem un speciālbalvām no LPF 

sadarbības partneriem. 
 

7. Pieteikumi 
 
7.1. Dalība sacensībās ir bezmaksas. 
7.2. Pieteikumi tiek pieņemti no pašvaldības (pilsētas vai novada) sporta koordinatora, izglītības iestādes 

vadības vai tās pilnvarotā pārstāvja. 
7.3. Katrs dalībnieks ir tiesīgs startēt ne vairāk kā vienā disciplīnā.  
7.4. Komandas pārstāvis pieteikumus iesniedz swimrankings.net datubāzē ne vēlāk kā līdz 14.05.2022. plkst. 

18:00.  
7.5. Sacensību pieteikumi ir jāaizpilda uz attiecīgā sacensību tehniskās pieteikumu formas parauga. 
7.6. Nosūtot pieteikumu sacensībām, pieteicējs apstiprina, ka visiem pieteiktajiem dalībniekiem ir rakstiska 

ārsta atļauja par piedalīšanos attiecīgajās sacensībās, kura oriģināls ir jāiesniedz sacensību sekretariātā 
pirms sacensību sākuma. 

 
8. Personas datu apstrāde 

 
8.1. Personas datu, tai skaitā akreditācijas datu, apstrādes pārzinis ir biedrība “Latvijas Peldēšanas 

federācija” (LPF).  
8.2. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim normatīvajos aktos, 

īpaši Sporta likumā, un šajā nolikumā noteikto pienākumu veikšanai.  
8.3. Personas datu apstrādes mērķis ir sacensībās iesaistīto personu uzskaite, akreditācija, veikto aktivitāšu 

un sasniegto rezultātu uzskaite un analīze, materiālo vērtību izlietojuma uzskaite, kā arī sacensību 
popularizēšana un atspoguļošana medijos. 

8.4. Sacensību laikā tiks veikts pasākuma un tā dalībnieku foto un video ieraksts un tā publicēšana (tai skaitā, 
bet ne tikai tiešraide, foto un video materiālu uzglabāšana publiskas pieejamības arhīvā un minēto 
materiālu atkalizmantošana), nododot šādas tiesības arī LPF izvēlētiem sadarbības partneriem.  

8.5. Dati par sacensību dalībnieku skaitu, reģionālo un mācību iestādes piederību, kā arī sportiskajiem 
sasniegumiem tiks publiskoti kā apkopotā, tā detalizētā veidā.  

8.6. Personas datus saņems LPF darbinieki un tās partneri – tiem noteikto pienākumu veikšanai 
nepieciešamajā apjomā.  

8.7. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, līdz tajos noteiktā termiņa 
notecējumam.  

8.8. Iesaistītajām personām 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. 

 


