APSTIPRINU:
biedrības “sporta klubs “FORUMS””
valdes loceklis:
Sergejs Kiseļovs

Atklātās sacensības peldēšanā “DAUGAVAS LOKI -2022”
NOLIKUMS
Mērķi un uzdevumi:
-

Peldēšanas sporta popularizēšana un attīstība.

-

Aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana.

-

Peldētāju meistarības paaugstināšana.

Vieta un laiks:
-

Sacensības notiks 2022.gada 12.maijā(ceturtdiena), Krāslavas peldbaseinā (25m, 4ceļiņi), Raiņa
ielā 25.

Sacensību vadība un organizācija:
-

Sacensības organizē biedrība “sporta klubs “FORUMS”” .

-

Sacensību galvenais tiesnesis Sergejs Kiseļovs (+37129476431, forumsswim@inbox.lv)

Sacensību dalībnieki:
-

Sacensībās piedalās biedrības “sporta klubs “FORUMS”” audzēkņi un uzaicinātie peldētāji
sekojošās vecuma grupās:
1.grupa 2006.dz.g. un vec. jaunieši
2.grupa 2007.-2008.dz.g. zēni
3.grupa 2009.-2010.dz.g zēni
4.grupa 2011.dz.g. un jaun. zēni
5. grupa 2007.dz.g un vec. jaunietes
6. grupa 2008.-2010.dz.g. meitenes
7.grupa 2011.dz.g. un jaun. meitenes
8.grupa - Atklātā

-

Sacensību dalībnieku skaits stingri ierobežots (60 peldētāji).

-

Starta nauda 10,00 EUR par katru pieteikto dalībnieku.

Sacensības:
-

Sacensības ir individuālās.

-

Sacensību organizatori patur tiesības mainīt sacensību norises programmu.

Sacensību programma
13.30 iepeldēšanās, 14.00 starts
50m brīvais stils (1., 2., 3., 4.,5., 6., 7. grupa)
50m brass (atklātā grupa)
50m uz muguras (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. grupa)
50m uz tauriņstils (atklātā grupa)
Stafetes (tiks saskaņotas 30 minūtes pirms starta)
Apbalvošana:
-

Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā un distancē tiks apbalvoti ar medaļām. Stafešu
peldējumu uzvarētāji tiks apbalvoti ar kausiem.

Pieteikumi:
-

Par piedalīšanos sacensībās ziņot līdz 2022.gada 5.maijam (norādot komandas dalībnieku
skaitu).

-

Starta kartiņas jāiesūta līdz 2022.gada 11.maijam plkst. 20.00, e-mail: forumsswim@inbox.lv,

-

Tehniskos pieteikumus un ārsta atļaujas jāiesniedz sacensību dienā.

Izdevumi:
-

Visus ar sacensību organizēšanu un vadīšanu saistītos izdevumus sedz sacensību organizatori.

-

Izdevumus, kas saistīti ar sportistu piedalīšanos sacensībās sedz komentējošās organizācijas vai
paši dalībnieki.

!!! Sacensību dienā papildus reģistrācija nav iespējama un izmaiņas netiks pieņemtas.
!!! Sacensībās komandu vada un pārstāv sporta organizācijas vadītāja apstiprināts treneris.
!!! Sacensību dalībniekiem jāievēro drošības un uzvedības noteikumus.
!!! Iespējams sacensību laikā strādās fotogrāfi. Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un
reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar
tajās redzamajiem cilvēkiem.

Epidemioloģiskā informācija
-Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi Sacensību organizatoriem, dalībniekiem, treneriem un
citām personām, kas atrodas sacensību norises vietā ir jāievēro valstī spēkā esošie MK noteikumi
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanā”.

