LATVIJAS KAUSS PELDĒŠANĀ 2022. FINĀLS
NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevumi
1.1. Noteikt un apbalvot gada labākos individuālos sportistus jauniešu (meitenes – 09.dz.g. un
jaunākas, zēni – 08.dz.g. un jaunāki) un junioru (meitenes – 05.-08.dz.g.; zēni – 04.07.dz.g.) vecuma grupās.
1.2. Veicināt jauno sportistu draudzību un savstarpējo sadarbību.
2. Vieta un laiks
2.1. Latvijas Kausa fināls notiek 2022.gada 21.jūnijā Rīgā, Ķīpsalas peldbaseina 8 celiņu 50m
peldbaseinā.
2.2. Sacensību sākums plkst. 11.45. Iesildīšanās 45min pirms starta.
3. Sacensību vadība un norise
3.1. Latvijas Kausa finālu organizē LPF sadarbībā ar Latvijas Sporta federāciju padomi.
3.2. Sacensības notiek saskaņā ar FINA peldēšanas sacensību noteikumiem un prasībām, pēc
viena starta noteikumiem, un LPF sacensību nolikumu.
3.3. Sacensības notiek ar elektronisku sacensību vadību un automātisku laika uzņemšanas
iekārtu (OMEGA Ares 21).
4. Sacensību dalībnieki
4.1. Sacensībās piedalās LPF licencētie sportisti, kas 2022.gada Latvijas kausa posmos ir
izcīnījuši vismaz vienu kopvērtējuma punktu. Sportistu, kas ieguvuši vismaz vienu punktu,
saraksts tiek publicēts LPF mājaslapā sadaļā https://swimming.lv/latvijas-kauss/.
4.2. Dalība sacensībās ir bez maksas.
5. Sacensību programma
5.1. Sacensību programma sastāv no divām daļām, pirmajā no kurām katrs sportists startē
vienā izvēles disciplīnā + vienā disciplīnā pēc sacensību organizatora veiktas izlozes, bet
otrajā daļā – 4x50m kombinētajā stafetē. Stafetes dalībnieku sastāvs tiek noteikts izlozes
veidā un sportists par to tiek informēts, ierodoties uz sacensībām.
5.2. Sacensību noslēgumā tiek apbalvoti Latvijas Kausa kopvērtējuma uzvarētāji.

SACENSĪBAS

PROGRAMMA
LATVIJAS KAUSA KOPVĒRTĒJUMA
UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA

1. 50m br./st. meitenes
2. 50m br./st. zēni
3. 50m brass meitenes
4. 50m brass zēni
Apbalvošanas ceremonija (1./2.)
5. 50m tauriņstils meitenes
6. 50m tauriņstils zēni
Apbalvošanas ceremonija (3./4.)
7. 50m uz muguras meitenes
8. 50m uz muguras zēni
Apbalvošanas ceremonija (5./6./7./8.)
9. 4x50m kombinētā mix stafete
Apbalvošanas ceremonija (9.)

Katra vecuma grupas uzvarētājs katrā
dzimumā iegūst Latvijas kausu.
1.-6.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiek
apbalvoti ar naudas balvām atbilstoši posma
nolikumam
(sportista dalība apbalvošanas ceremonijā ir
OBLIGĀTA)
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6. Pieteikumi
6.1. Sacensību pieteikumi ir jāaizpilda elektroniskā formātā, reģistrējoties tiešsaistes
pieteikumu sistēmā internetā: https://www.swimrankings.net/manager/.
6.2. Pieteikuma formā sportists norāda tikai 1 (vienu) izvēlēto disciplīnu. Otra disciplīna tiks
piešķirta izlozes veidā.
6.3. Pieteikumus jāiesniedz līdz 17.jūnija plkst. 20.00.
6.4. Individuālie peldējumi tiek sastādīti ņemot vērā labāko uzrādīto peldētāja rezultātu
piecpadsmit (15) mēnešu laikā pirms sacensību pieteikumu iesūtīšanas termiņa, kas ir
pieejams pieteikumu sistēmas datu bāzē.
7. Vērtēšana un apbalvošana
7.1. Ikviens finālsacensību dalībnieks, ierodoties uz sacensībām, saņems speciālbalvu ar
Latvijas kausa simboliku.
7.2. Individuālajās disciplīnās katrā vecuma grupā 1.-3.vietas ieguvēji tiek noteikti divu
distanču summā un tiek apbalvoti ar atbalstītāju sarūpētām speciālbalvām.
7.3. Stafetēs 1.-3. vietu ieguvēji tiek noteikti vienā vecuma grupā un tiek apbalvoti ar
atbalstītāju sarūpētām speciālbalvām.
7.4. Latvijas Kausa kopvērtējuma uzvarētāji katrā vecuma grupā tiek noteikti pēc reitinga summējot visos posmos izcīnīto punktu skaitu. Katra vecuma grupas uzvarētājs katrā
dzimumā iegūst Latvijas kausu.
7.5. Latvijas Kausa kopvērtējuma 1.-6.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar
naudas balvām, kas ir atbilstošas visos Kausa posmos iegūto punktu skaitam, attiecīgi
piemērojot koeficientu: junioriem – 0.5; jauniešiem – 0.25 (pielikums nr.2).
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 Latvijas Kausa iesaistīto personu uzskaite,
akreditācija, veikto aktivitāšu un sasniegto rezultātu uzskaite un analīze, materiālo
vērtību izlietojuma uzskaite, kā arī LPF popularizēšana un atspoguļošana medijos.
8.4. Latvijas Kausa laikā var tikt 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 Latvijas Kausa 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 Latvijas
čempionātā, 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.
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