
                                                                     
SASKAŅOTS                                                                             APSTIPRINU                      
Biedrības “Peldēšanas klubs Daugavpils”                                Daugavpils ISVS direktore 

valdes loceklis          

_____________R. Dzalbe                              __________A.Titova 

      

Pavasara kauss 2022 

                         N  O  L  I  K  U  M  S 

 
1.Mērķi un uzdevumi. 

Popularizēt peldēšanu pilsētā. 

Paaugstināt peldētāju sporta meistarību. 

 

2.Vieta un laiks. 

Sacensības notiek Daugavpilī 2022.gada 19.martā 

Valsts ģimnāzijas 25m peldbaseinā (4 peldceliņi),  Cietokšņa ielā 33  

        Sacensību sākums:  

  2022.gada 19.martā – plkst. 10.45 ( iesildīšanās - plkst.10:00-10:45 )  

                         

3.Sacensību vadība.  

Sacensības organizē un rīko Daugavpils ISVS sadarbībā ar biedrību “Peldēšanas klubs 

Daugavpils”.  Tiešo sacensību vadību veic Daugavpils ISVS apstiprinātā tiesnešu kolēģija. 

 Galvenais  tiesnesis – A. Bojarovs (0037129949326),    galv. sekretārs – R.Dzalbe. 

 

4.Dalībnieki un sacensību programma. 

Sacensībās piedalās sportisti sekojošās grupās:  

1.grupa – 2007.g.dz. - un vecāki 

2.grupa – 2008-2009.g.dz. 

3.grupa – 2010-2011.g.dz. 

 

 

PROGRAMMA   

  

Katrs dalībnieks var piedalīties divās disciplīnās. 

                                              

Distance Grupa 

100m brīvais stils 1.-3.grupas 

100m brass 1.-3.grupas 

100 m tauriņstils 1.-3.grupas 

100m uz muguras 1.-3.grupas 

 

5.Pieteikumi. 

              

 Sacensību tehniskais pieteikums jānosūta galvenajam sekretāram līdz 2022.gada 

16.martam plkst.20:00 : e-mail: raimonds.dzalbe@inbox.lv 

 

 

6. Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana. 

 Katrā distancē, sieviešu un vīriešu konkurencē 1-3 vietas tiks apbalvotas ar medaļām.  

 

mailto:raimonds.dzalbe@inbox.lv


7. Finansēšana un dalībnieku uzņemšana. 

Visus  izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos sacensībās sedz komandējošās 

organizācijas.    

Apbalvošanu un tiesnešu apmaksu sedz Daugavpils ISVS. 

 

8. Personas datu apstrāde. 

 

 

8.1. Personas datu, tai skaitā akreditācijas datu, apstrādes pārzinis ir Daugavpils 

individuālo sporta veidu skola.  

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 

DISVS 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 DISVS 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. 

 

9. Epidemioloģiskā drošība  

 

9.1.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.  

9.2.Par noteiktajām prasībām un ierobežojumiem sacensību laikā organizators informē  

      komandu pārstāvjus un visus dalībniekus ne mazāk kā 48 stundas pirms sacensību     

      sākuma. 

 


