NOLIKUMS
RĒZEKNES PILSĒTAS ATKLĀTĀS VECMEISTARU SACENSĪBAS
PELDĒŠANĀ
Sacensību mērķis un uzdevums:
1. Pilnveidot sporta meistarību peldētājiem-veterāniem.
2. Popularizēt peldēšanas sportu un veselīgo dzīvesveidu.
3. Nostiprināt draudzīgas saites starp dažādu valstu peldēšanas veterānu klubiem.
Sacensību vadība:
Sacensības organizē un vada Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde sadarbībā ar SIA
“Olimpiskais centrs Rēzekne” un Latvijas Peldēšanas federāciju.
Sacensību galvenais tiesnesis – Sergejs Kudrjavcevs.
Sacensību laiks un vieta:
Sacensības notiek Rēzeknē, 25 m 6 celiņu atklātajā peldbaseinā, Stacijas ielā 30b, 2022.
gada 13.-14. augustā, sacensību sākums 13. augustā plkst.14:00 (iepeldēšanās plkst.13:30),
14. augustā – plkst.10:00 (iepeldēšanās plkst.9:30).
Dalībnieki:
Sacensībās aicināti piedalīties peldētāji no 20 gadu vecuma sekojošās vecuma grupās:
0 20-24 A 25–29; B 30–34; C 35–39; D 40–44; E 45–49; F 50–54; G 55–59; H 60–64; I 65–69; J
70- ...

Katrs dalībnieks ir personīgi atbildīgs par savu veselības stāvokli, par ko parakstās
noteiktas formas pieteikuma protokolā sacensību dienā.
Programma:
Sestdien, 13. augustā
Sacensību sākums plkst. 14:00
Iepeldēšanās plkst.13:30
100 m br./st. siev., vīr.
100 m brass siev., vīr.
100 m tauriņstils siev., vīr.
100 m uz muguras siev., vīr.
100 m komplekss siev., vīr.
Stafete 4x50m br./st. (jauktā 2 siev.+2 vīr.)

Svētdien, 14. augustā
Sacensību sākums plkst. 10:00
Iepeldēšanās plkst. 9:30
50m br./st. siev., vīr.
50m uz muguras siev., vīr.
50m brass siev., vīr.
50m tauriņstils siev., vīr.
Stafete 4x50m komplekss (jauktā 2siev.+2vīr.)

Apbalvošana:
• Individuālo disciplīnu un stafešu peldējumu 1.-3. vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar
atbilstoša kaluma medaļām.
• 3 labāko sieviešu un 3 labāko vīriešu rezultāti (augstvērtīgākais rezultāts divu distanču
summā pēc “DVS Master Performance Table 2013”) tiks apbalvoti ar kausiem.
• Labākais peldētājs un peldētāja (augstvērtīgākais rezultāts pēc “DVS Master Performance
Table”) 100 m br/st saņems Nikolaja Krilova kausu.
• Labākais peldētājs un peldētāja (augstvērtīgākais rezultāts pēc “DVS Master Performance
Table”) 100 m kompleksā saņems Valentīna Hodjuka kausu.

Dalības maksa:
Starta nauda - 15,00 € (samaksa veicama ar pārskaitīju pēc pieteikuma saņemšanas vai
uz vietas sekretariātā reģistrējoties).
Pieteikums:
Tehniskie pieteikumi dalībai sacensībās jāiesniedz līdz 7. augustam pa e-pastu:
sports@rezekne.lv, norādot vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, pilsētu, klubu un distanci ar
priekšrezultātu.
Nakšņošanas vietas:
Viesnīca “RESTART” (www.restart.ocr.lv) – sacensību dalībniekiem 15% atlaide,
tālr.+371 26666464; http://latgale.travel/listing-category/naktsmitnes/?search_region=73
Citi noteikumi:
Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personas datu
izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un
videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.
Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un
tiks izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām.
Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.
Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks vai to pilnvarotā persona piekrīt, ka ir iepazinušies
ar nolikumu.
Covid-19 drošība:
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.
2. Par noteiktajām prasībām un ierobežojumiem sacensību laikā organizators informē
komandu pārstāvjus un visus dalībniekus ne mazāk kā 72 stundas pirms sacensību sākuma.

