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NOLIKUMS 
Rēzeknes BJSS atklātās sacensības "Vasaras Saulainie starti" 

 
1.Mērķis un uzdevums 

Popularizēt peldēšanu skolēnu vidū. 

Noskaidrot labākos peldētājus.  

Paaugstināt peldētāju sporta meistarību. 

 

2.Vieta un laiks 

Sacensības notiks 2022. gada 19.augustā  SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” āra 

peldbaseinā (25m, 6 celiņi), Stacijas ielā 30b, Rēzeknē. 

Iesildīšana plkst.  9:00 

Sacensību sākums plkst. 9:30  

 

3. Sacensību vadība 

Sacensības organizē Rēzeknes BJSS peldēšanas nodaļa sadarbībā ar SIA “Olimpiskais 

centrs Rēzekne”. 

Sacensības notiek ar automātisku sacensību vadību un elektronisku laika uzņemšanas 

iekārtu (ALGE TIMING Time Manager) 

 

4. Dalībnieki 

Sacensībās piedalās Rēzeknes BJSS un uzaicinātie LR sporta skolu un sporta klubu 

peldētāji, sacensības ir individuālas. 

I grupa  2012.g. dz. un jaunāki meitenes un zēni 

II grupa  2010.g - 2011.g dz. meitenes un zēni 

III grupa  2008.g. – 2009.g dz. meitenes un zēni 

IV  grupa 2007.g. dz. un vecāki meitenes un zēni 

 

Katrs dalībnieks (vai tā likumiskais pārstāvis) ir personīgi atbildīgs par dalībnieka 

veselības stāvokļa atbilstību izvelētajai slodzei. 

 

5. Programma 

I grupa - 50m br/st, 50m brass, 50m uz muguras, 50m tauriņstils. 

II - IV  grupas - 50m br/st, 50m brass, 50m uz muguras, 50m tauriņstils,  200 m br/st, 

200m brass, 200m uz muguras, 200 komplekss. 

 

II – IV grupas ieskaite par 2 distancēm pēc FINA punktu tabulas.   

 

6. Apbalvošana 

I grupas dalībnieki, I-III vietas ieguvējus, katrā distancē tiek apbalvoti ar attiecīgās 

pakāpes medaļām. 

II - IV grupas dalībniekus, I-VI vietas ieguvējus, nosaka pēc augstvērtīgaka rezultāta 

divas distanes pēc FINA punktu tabulas, katrā vecuma grupā, un apbalvo ar medaļām. 

 

 



7. Pieteikumi 

Sacensību pieteikumi ir jāaizpilda elektroniskā formātā, reģistrējoties tiešsaistes 

pieteikumu sistēmā internetā: http: http://www.swimranking.net/manager/ Tehniskā 

pieteikuma kopsavilkums ( .pdf formātā no tiešsaistes pieteikumu sistēmas) peldētāju 

pārstāvošās sporta skolas/kluba vadībai vai pilnvarotajam komandas pārstāvim ir jāiesūta 

līdz 15. augustam plkst.24:00 uz e-pastu adresi: bjss@rezekne.lv  

 

8. Epidemioloģiskā drošība  

8.1. 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.  

8.2. Par noteiktajām prasībām un ierobežojumiem sacensību laikā organizators informē 

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

sākuma. 

 

9. COVID-19  

Sacensības notiek atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumos Nr. 

662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

noteiktajiem ierobežojumiem. 

   

    10. Personas datu apstrāde: 

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt 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. 
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