Kurzemes čempionāts peldēšanā
NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevumi:
• Popularizēt peldēšanas sportu Kurzemes novadā;
• Noskaidrot Kurzemes novada labākos peldētājus izlases komandai startam
• Izcīnīt Kurzemes 2022.gada čempiona titulu peldēšanā.
2. Vieta un laiks:
•

Sacensības notiek 2022.gada 7. oktobrī Ventspils Ūdens piedzīvojumu parka 25m
peldbaseinā 4 celiņos, Lauku ielā 5, Ventspilī.

3. Sacensību organizācija un vadība:
• Sacensības organizē Ventspils pilsētas domes Sporta pārvalde, Biedrība “Sporta
centrs “EZERZEME”””.
• Sacensību galvenais tiesnesis: S.Iljins;
• Sacensības notiek saskaņā ar FINA peldēšanas sacensību noteikumiem un
prasībām, pēc viena starta noteikumiem, un sacensību nolikumu;
• Sacensības notiek ar elektronisku sacensību vadību un automātisku laika
fiksēšanas sistēmu (OMEGA Ares 21).
4. Dalībnieki:
•

Sacensībās piedalās Kurzemes novada un Jūrmalas pilsētas peldētāji.

•

Vecuma grupas:
I grupa: 2010 dz. gads un jaunāki zēnu un meitenes;
II grupa: 2008 – 2009 dz. gads zēnu un meitenes;
III grupa: 2007 dz. gads un vecāki zēnu un meitenes;

5. Starta nauda:
•

Par katru pieteikto distanci – 5,00 EUR. Ventspils sporta skolas ”SPARS” audzēkņi
atbrīvoti no dalības maksas

•

Sūtot sacensību tehnisko pieteikumu, lūgums pievienot pārstāvošās organizācijas
rekvizītus rēķina izrakstīšanai.

6. Laiks un programma:
• Iesildīšanās: plkst. 14.00;
• Starts: plkst. 14.30;
1./2. 50m br.st. siev., vīr.
3./4. 50m brass siev., vīr.
5./6. 50m uz muguras siev., vīr.
7./8. 50m tauriņstils siev., vīr.

7. Sacensību norise:
• Sportista slimības gadījumā komandas pārstāvis var atteikt viņa startu, iesniedzot
informāciju rakstiskā formā sacensību sekretariātā ne vēlāk kā 30 min pirms starta
(gadījumā, ja sportists/stafetes komanda neierodas uz startu kādā no pieteiktajām
distancēm, stājas soda nauda 20 EUR apmērā);
• Atbildību par savas komandas audzēkņu kārtību, drošību un veselību uzņemas
komandas pārstāvis, kā arī visus ar dalībnieku komandēšanu saistītos
organizatoriskos pasākumus un izdevumus sedz komandējošā organizācija.
8. Apbalvošana:
•

Pirmo vietu ieguvēji iegūst Kurzemes čempiona nosaukumu un tiek apbalvoti ar
sacensību čempiona medaļu. Otrās un trešās vietas ieguvējus apbalvo medaļām.

9. Pieteikumi:
• Sacensību pieteikumi ir jāaizpilda elektroniskā formātā, reģistrējoties tiešsaistes
pieteikumu sistēmā i-netā: https://www.swimrankings.net/manager/.
• Tehniskā pieteikuma kopsavilkums (pdf formātā no tiešsaistes pieteikumu sistēmas)
komandas pārstāvim ir jāiesūta līdz š.g. 5. oktobra plkst. 20:00 uz e-pasta adresi:
pavels.vilcans@inbox.lv, e-pasta nosaukumā (tematā) norādot: sacensību nosaukumu
un komandas nosaukumu.
• Pēdējās izmaiņas iesūtīt līdz š.g. 6. oktobra plkst. 20:00 uz e-pasta adresi:
pavels.vilcans@inbox.lv .

