VIDZEMES REĢIONA
atlases sacensības peldēšanā MT3 grupu vecuma izglītojamajiem
1. Sacensību 1.1. Veicināt bērnu un jauniešu prasmes, kas atbilst drošas peldētprasmes definīcijai (200m
peldējums, t.s. 50m uz muguras).
mērķis

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 2.1. Kvalifikācijas sacensības tiek rīkotas sadarbībā ar LPF juridiskajiem biedriem un notiek šādos
statistiskajos reģionos: Rīga, Pierīga, Vidzeme, Zemgale, Kurzeme un Latgale.
norise un
2.2. Vidzemes reģiona kvalifikācijas sacensības notiks Valmieras Olimpiskā centra peldbaseinā,
laiks
Čempionu ielā 2, Valmierā.
2.3. Norises laiks – 2022. gada 3.jūnijs. Iesildīšanās:15:00 Sacensību starts: 15:30
2.4. Sacensības tiek vadītas ar OMEGA Quantum Aquatics elektronisko laika fiksēšanas sistēmu.
2.5. Finālsacensības rīko LPF Latvijas čempionāta 25m peldbaseinā starplaikā (18.06.22.) Valmierā.
3. Sacensību Sacensības organizē un vada Valmieras SS peldēšanas nodaļa kopā ar Valmieras PK AQUA un
Valmieras OC peldbaseinu.
vadība
4. Sacensību 4.1. Sacensībās piedalās sportisti, kurus piesaka attiecīgajā statistiskajā reģionā reģistrēta tos
dalībnieki pārstāvošā 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).
2012. – 2013. g. dzimušie
2010. – 2011. g. dzimušie
5. Sacensību
200m
peldējums
(t.s.
50m
uz
muguras)
meitenēm;
200m
komplekss meitenēm;
programma
200m peldējums (t.s. 50m uz muguras) zēniem
200m komplekss zēniem.
6. Vērtēšana 6.1. Kvalifikācijas sacensību 1. - 3. vietu ieguvēji katrā disciplīnā tiek apbalvoti ar medaļām.
6.2. Kvalifikācijas sacensību uzvarētāji, ierodoties uz finālsacensībām š.g. 18.jūnijā Valmierā, balvā
un
apbalvošana saņems LPF sarūpētus t-kreklus un peldcepures ar apdruku.
6.3. Finālsacensību 1.-3. vietas ieguvēji tiks apbalvoti ar kausiem un speciālbalvām no LPF
sadarbības partneriem.
7.1. Dalība sacensībās ir bezmaksas.
7.
Pieteikumi 7.2. Pieteikumi tiek pieņemti no pašvaldības sporta koordinatora vai izglītības iestādes pilnvarotā
pārstāvja.
7.3. Katrs dalībnieks ir tiesīgs startēt ne vairāk kā vienā disciplīnā.
7.4. Komandas pārstāvis pieteikumus iesniedz ne vēlāk kā līdz 31.05.2022. Pieteikumu nosūtot uz
aiva.mikelsone@inbox.lv, pieteikumā norādot sportista vārdu, uzvārdu un dzimšanas gadu.
7.5. Nosūtot pieteikumu sacensībām, pieteicējs apstiprina, ka visiem pieteiktajiem dalībniekiem ir
rakstiska ārsta atļauja par piedalīšanos attiecīgajās sacensībās.
8. Personas 8.1. Personas datu apstrādes pārzinis sacensībās ir Valmieras Sporta skola.
8.2. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim normatīvajos
datu
aktos, īpaši Sporta likumā, un šajā nolikumā noteikto pienākumu veikšanai.
apstrāde
8.3. Personas datu apstrādes mērķis ir sacensībās iesaistīto personu uzskaite, akreditācija, veikto
aktivitāšu un sasniegto rezultātu uzskaite kā arī sacensību popularizēšana un atspoguļošana medijos.
8.4. Sacensību laikā var tikt veikta pasākuma un tā dalībnieku foto un video uzņemšana un tā
publicēšana.
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 noteiktā termiņa
notecējumam.
8.8. Iesaistītajām personām ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem, labot vai
dzēst nepareizus vai neaktuālus datus.

Apstiprināti LPF valdē š.g. 26.aprīlī
Izdoti pamatojoties uz Sporta likuma 10. panta 4. un 41 . daļu,
Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai”

Biedrības “Latvijas Peldēšanas federācija” drošības protokols Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai peldēšanas treniņos un sacensībās

Ievērojot Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumos nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai” (MK noteikumi nr. 662) noteiktos ierobežojumus un prasības, biedrība “Latvijas Peldēšanas
federācija” (LPF) ir izstrādājusi drošības protokolu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai peldēšanas treniņos un
sacensībās.
1.

Šis drošības protokols ir izstrādāts, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību Latvijas Republikā un nodrošinātu LPF un tās
biedru organizēto treniņu un sacensību dalībnieku drošību.

2.

Šis drošības protokols ir saistoši visiem treniņu un sacensību organizatoriem un to dalībniekiem – sacensību darbiniekiem
(tiesnešiem) un apkalpojošajam personālam, komandām, to pārstāvjiem, treneriem un sportistiem.

3.

Ja drošības protokolā tiek fiksēta to neatbilstība ar sacensību nolikumu, programmu un/vai citiem noteikumiem, spēkā ir
drošības protokolā noteiktais regulējums.

4.

Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, drošības protokols var tikt pārskatīts un tajos noteiktie ierobežojumi mainīti.

5.

Personas, kuras pārkāpj šo drošības protokolu un/vai atsakās ievērot organizatora prasības, var tikt bez brīdinājuma
diskvalificētas. Personas, kas apzināti pārkāpj normatīvajos aktos noteiktos izolācijas, karantīnas un pulcēšanās
ierobežojumus, var tikt sauktas pie administratīvās atbildības.

6.

Drošības pasākumi treniņu un sacensību organizēšanā:
6.1. Pasākuma/treniņu organizators nosaka atbildīgo personu, kas organizē noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu
īstenošanu, un informē nodarbinātos, apmeklētājus (tai skaitā izglītojamos) un izglītojamo likumiskos pārstāvjus par
minētajiem pasākumiem, norādot atbildīgo personu un tās kontaktinformāciju (piemēram, sacensību nolikumā);
6.2. Atbildīgā persona atbild par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu un informē sportistus, sporta darbiniekus,
nodarbinātos, apmeklētājus (tai skaitā izglītojamos) un izglītojamo likumiskos pārstāvjus par minētajiem pasākumiem,
sabiedriskās kārtības un drošības noteikumu ievērošanu sporta pasākuma un treniņu norises vietā no brīža, kad
pasākuma/treniņu dalībnieki ierodas pasākuma/treniņu norises vietā, līdz visi pasākuma/treniņu dalībnieki ir atstājuši
pasākuma/treniņu norises vietu;
6.3. Pasākumā/nodarbībās drīkst piedalīties personas, kuras/ām:
6.3.1. nav konstatēta aktīva saslimšana ar Covid-19 un kuras Slimību profilakses un kontroles centrs nav noteicis kā
Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonu;
6.3.2. nav akūtu elpceļu infekcijas simptomu (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra,
elpošanas traucējumi);
6.3.3. nevienam ģimenes loceklim nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra karantīna.
6.3.4. apņemas nekavējoties informēt Sacensību organizatorus par sava veselības stāvokļa būtiskām (akūtām)
izmaiņām;
6.3.5. ir informētas (-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu var saukt pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības.
6.4. Sacensību organizators iespēju robežās īsteno pasākumus, kas ir vērsti uz divu metru fiziskas distances nodrošināšanu
starp dalībniekiem atbilstoši MK noteikumu nr. 662 13.punktā noteiktajam. (piemēram, sadalot call room, paredzot
komandu izsēdināšanu pa sektoriem, utt.).
6.5. Sacensību organizators, sadarbojoties ar sacensībās pieteikto komandu pārstāvjiem, nodrošina, ka atbilstoši MK
noteikumiem nr. 662 katra komanda nozīmē par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgo personu, kuras kompetencē
ietilpst šī drošības protokola un citu saistošo noteikumu ievērošanas nodrošināšana Sacensību norises laikā un vietā;

Šo Noteikumu 6.5. punktā minētā persona ir atbildīga par savas komandas pieteikto Sacensību dalībnieku veselības stāvokli, kā

