APSTIPRINU:

Rēzeknes BJSS direktors:
Ž. Ārmanis
_____________________

“RĒZEKNES BJSS RUDENS MEISTARSACĪKSTES PELDĒŠANĀ”
NOLIKUMS
1.Mērķis un uzdevums
1.1. Noskaidrot labākos peldētājus.
1.2. Paaugstināt peldētāju sporta meistarību.
2. Vieta un laiks
2.1. Sacensības notiks 2022. gada 3.septembrī SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” 25m atklātajā 6
celiņu peldbaseinā.
2.2. Iesildīšana plkst. 9.00
2.3. Sacensību sākums plkst. 10:00
3. Sacensību organizācija un vadība
3.1. Sacensības organizē Rēzeknes BJSS sadarbībā ar SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”
3.2. Sacensības notiek ar automātisku sacensību vadību un elektrisku laika uzņemšanas iekārtu
(ALGE TIMING Time Manager)
4. Sacensību dalībnieki
Sacensībās piedalās Rēzeknes BJSS audzēkņi un uzaicinātās komandas - LPF biedri
I grupa - 2011.g. dz. un jaunāki (meitenes un zēni)
II grupa - 2009.g - 2010.g dz. (meitenes un zēni)
III grupa - 2007.g. – 2008.g dz. (meitenes un zēni)
IV grupa - 2006.g. dz. un vecāki (meitenes un zēni)
5. Sacensību Programma
I grupa, II grupa, III grupa, IV grupa 100m brīvais stils, 100m brass, 100m uz muguras, 100m tauriņstils
Ieskaite pēc viena labākā rezultāta FINA punktu tabulas.
6. Apbalvošana
Dalībnieki 1.-6.vietu vietu ieguvēji katrā grupā tiek apbalvoti ar attiecīgās pakāpes medaļām.
7. Pieteikumi
Sacensību pieteikumi ir jāaizpilda elektroniskā formātā, reģistrējoties tiešsaistes pieteikumu
sistēmā internetā: http://www.swimrankings.net/manager/
Tehniskā pieteikuma kopsavilkums ( .pdf formātā no tiešsaistes pieteikumu sistēmas) peldētāju
pārstāvošās sporta skolas/kluba vadībai vai pilnvarotajam komandas pārstāvim ir jāiesūta līdz
30.augustam plkst.15:00 uz e-pastu adresi: bjss@rezekne.lv
8. Dalības maksa
Sacensību dalības maksa 5,00 eiro no personas ( maksājums jāveic ar pārskaitījumu, saskaņā ar
sacensību organizatoru piestādīto rēķinu), no dalības maksas atbrīvoti Rēzeknes BJSS audzēkņi.
9. Personas datu apstrāde
9.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes BJSS.
9.2. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim
normatīvajos aktos, īpaši Sporta likumā, un šajā nolikumā noteikto pienākumu veikšanai.
9.3. Personas datu apstrādes mērķis ir sacensībās iesaistīto personu uzskaite, veikto aktivitāšu un
sasniegto rezultātu uzskaite un analīze, kā arī sacensību popularizēšana un rezultātu
atspoguļošana medijos.
9.4. Iesniedzot pieteikumu dalībnieki ir piekrituši, ka sacensību laikā tiks fotografēti, vai filmēti un
materiāli var tikt izmantoti pasākuma publicitātei.
10. Epidemioloģiskā drošība
10.1. 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.

10.2. Par noteiktajām prasībām un ierobežojumiem sacensību laikā organizators informē
komandu pārstāvjus un visus dalībniekus ne mazāk kā 48 stundas pirms sacensību sākuma.
11. COVID-19
Sacensības notiek atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumos Nr. 662
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
noteiktajiem ierobežojumiem.

