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LATVIJAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJA 
Latvijas junioru čempionāts peldēšanā 

N O L I K U M S 
1. Mērķis un uzdevumi  

1.1. Noskaidrot labākos individuālos peldētājus un stafešu komandas junioru vecumā 
Latvijā. 

2. Vieta un laiks 
2.1. Sacensības notiek 2022. gada 25.-26. novembrī, Valmierā, Čempionu ielā 4, 

Valmieras Olimpiskā centra 25m, 8 celiņu peldbaseinā. 
2.2. Starts: 25.novembrī plkst. 16:00, 26.novembrī plkst. 10:00. 
2.3. Iesildīšanās: 60 minūtes pirms starta. 

3. Sacensību organizācija un vadība 
3.1. Sacensības organizē Latvijas Peldēšanas federācija (LPF) sadarbībā ar Valmieras 

pilsētas pašvaldību, Valmieras Olimpisko centru un Latvijas Sporta federāciju padomi. 
3.2. Sacensības notiek saskaņā ar FINA peldēšanas sacensību noteikumiem un prasībām, 

un LPF sacensību nolikumu. 
3.3. Sacensības notiek ar automātisku sacensību vadību un elektronisku laika uzņemšanas 

iekārtu (Swiss Timing Ares 21). 
4. Sacensību dalībnieki 

4.1. Sacensībās piedalās LPF licencēti peldētāji ar III sporta klasi: 
4.1.1. juniores dzimušas 2006. gadā un jaunākas; 
4.1.2. juniori dzimuši 2005. gadā un jaunāki. 

4.2. Komandas sastāvā: 16 peldētāji. 
4.3. Peldētājs drīkst startēt 3 individuālajās disciplīnās. 
4.4. Komanda katrā stafetes disciplīnā drīkst pieteikt 1 komandu. 
4.5. Peldētājam uzrādot rezultātu, kas ir zemāks par 4.1. punktā minēto līmeni, stājas 

spēkā naudas sods 10,00 EUR apmērā. Soda nauda tiek noteikta konkrētam 
dalībniekam un tās apmaksa ir jāveic ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc 
sacensību noslēguma, soda naudas apmēru pārskaitot uz LPF kontu 
(LV06UNLA0002100700985). Maksājuma mērķī jānorāda sacensību nosaukums, 
peldētāja vārds, uzvārds un LPF licences numurs. 

5. Starta nauda 
5.1. Par katru pieteikto individuālo distanci – 3.00 EUR (vai 6.00 EUR pēc 21.11.2022. 

plkst. 20:00). 
5.2. Par katru pieteikto stafetes komandu – 7.00 EUR (vai 14.00 EUR pēc 21.11.2022. 

plkst. 20:00). 
6. Sacensību programma 

Piektdiena, 2022.gada 25.novembris Sestdiena, 2022.gada 26.novembris 
1. 100m  brīvais stils meitenes 15. 200m  brīvais stils meitenes 
2. 100m  brīvais stils zēni 16. 200m  brīvais stils zēni 
3. 200m  brass meitenes 17. 100m  brass meitenes 
4. 200m  brass zēni 18. 100m  brass zēni 
Apbalvošanas ceremonija (1./2.) Apbalvošanas ceremonija (15./16.) 

5. 100m  mugura meitenes 19. 200m  mugura meitenes 
6. 100m  mugura zēni 20. 200m  mugura zēni 
Apbalvošanas ceremonija (3./4.) Apbalvošanas ceremonija (17./18.)  

7. 200m  tauriņstils meitenes 21. 100m  tauriņstils meitenes 
8. 200m  tauriņstils zēni 22. 100m  tauriņstils zēni 
Apbalvošanas ceremonija (5./6.) Apbalvošanas ceremonija (19./20.)   
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9. 400m  brīvais stils meitenes 23. 400m  komplekss meitenes 
10. 400m  brīvais stils zēni 24. 400m  komplekss zēni 
Apbalvošanas ceremonija (7./8.) Apbalvošanas ceremonija (21./22./23./24.)   

11. 200m  komplekss meitenes 25. 4x50m brīvais stils meitenes 
12. 200m  komplekss zēni 26. 4x50m brīvais stils zēni 
Apbalvošanas ceremonija (9./10./11./12.) 

13. 4x50m  komplekss meitenes 
27. 
28. 

800m   brīvais stils meitenes 
800m   brīvais stils zēni 

14. 4x50m  komplekss zēni Apbalvošanas ceremonija 
Apbalvošanas ceremonija (13./14.)  (25./26./27./28./KOPVĒRTĒJUMS) 

 
7. Vērtēšana un apbalvošana 

7.1. Individuālo un stafešu disciplīnu pirmo vietu ieguvēji iegūst sacensību uzvarētāja 
nosaukumu un viņus apbalvo ar sacensību medaļu. 

7.2. Individuālo un stafešu disciplīnu otro un trešo vietu ieguvējus apbalvo ar sacensību 
medaļām. 

7.3. Komandu cīņas uzvarētājkomandu kopvērtējumā apbalvo ar specbalvu. 
Uzvarētājkomandu nosaka pēc lielākās punktu summas, vērtējot komandas 2 
augstvērtīgākās vietas katrā individuālajā disciplīnā un 1 augstvērtīgāko vietu katrā 
komandas disciplīnā. Individuālajā disciplīnā punkti tiek piešķirti par 1.-16. vietu pēc 
šādas sistēmas: par 1. vietu-18, par tālākajām attiecīgi 16,15,14,13,12,11,10, 
8,7,6,5,4,3,2,1 punkts. Stafešu disciplīnā punkti tiek piešķirti par 1.-8. vietu pēc šādas 
sistēmas: par 1. vietu-36, par tālākajām attiecīgi 32,30,28,26,24,22,20 punkti. 

8. Sacensību norise 
8.1. Sacensības notiek ar laika fināla peldējumiem. 
8.2. Gadījumā, ja peldētājs neierodas uz startu kādā no pieteiktajām distancēm (atzīme 

‘DNS’ rezultātu protokolā), stājas spēkā soda nauda 10,00 EUR apmērā (individuālās 
disciplīnas), stafešu disciplīnās – 20,00 EUR. 

8.3. Ķīlas nauda protesta iesniegšanas gadījumā 50,00 EUR. 
9. Pieteikumi 

9.1. Sacensību pieteikumi ir jāaizpilda elektroniskā formātā, reģistrējoties tiešsaistes 
pieteikumu sistēmā internetā: https://www.swimrankings.net/manager/. 

9.2. Individuālie un stafešu 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. 

9.3. Tehniskā pieteikuma kopsavilkums (.pdf formātā no tiešsaistes pieteikumu sistēmas) 
peldētāju pārstāvošajam LPF biedram vai pilnvarotajam komandas pārstāvim ir 
jāiesūta līdz š.g. 21. novembra plkst. 20:00 uz e-pasta adresi: info@swimming.lv, 
kad tiek aprēķināts starta naudas apmērs, e-pasta nosaukumā (tematā) norādot: 
9.3.1.  sacensību nosaukumu; 
9.3.2.  komandas nosaukumu. 

9.4. Pieteikumiem, kas sasnieguši LPF pēc norādītā pieteikumu iesūtīšanas termiņa, tiek 
piemērots divkāršots starta naudas apmērs, kā arī papildus iepriekšminētajam, pēc 
š.g. 23.novembra plkst. 20:00 peldētāju pieteikuma laiki tiek anulēti (peldētājs tiks 
pieteikts sacensībām bez pieteikuma laika (no time (NT)) vai peldētāju dalība 
sacensībās tiek atteikta, ja tiek ietekmēts sacensību norises laika grafiks. 

9.5. Peldētāju pārstāvošais komandas pārstāvis drīkst atteikt peldētāja startu nosūtot 
informāciju elektroniskā formātā uz e-pasta adresi: info@swimming.lv vai sacensību 
laikā iesniedzot informāciju rakstiskā formā sacensību sekretariātā: 
9.5.1. līdz š.g. 23. novembra plkst. 20:00 – jebkurā disciplīnā; 
9.5.2. pēc š.g. 23. novembra plkst. 20:00 – disciplīnā, kurā nav noticis neviens 

peldējums. 

https://www.swimrankings.net/manager/
file:///C:/Users/girts.treiguts/Downloads/info@swimming.lv
mailto:info@swimming.lv


 

3(3) 

 

9.6. Pieteiktā peldētāja slimības gadījumā, komandas pārstāvis drīkst iesniegt izmaiņas 
komandas pieteikumā, nosūtot informāciju elektroniskā formātā uz e-pasta adresi: 
info@swimming.lv vai sacensību dienā iesniedzot informāciju sacensību sekretariātā: 
9.6.1. individuālā disciplīnā, aizstājot peldētāju ar citu peldētāju vai iekļaujot komandas 

sastāvā iepriekš sacensībās pieteiktu dalībnieku, vēlākais 30 minūtes pirms 
sacensību sākuma; 

9.6.2. stafešu disciplīnā, aizstājot peldētāju, kurā nav noticis neviens peldējums. 
9.7. Gadījumā, ja komandas pārstāvis sacensībām ir pieteicis sacensību nolikumam vai 

LPF licencēšanas nolikumam neatbilstošus sacensību dalībniekus, LPF biedram tiek 
piemērota soda nauda 100,00 EUR apmērā. 

9.8. Nosūtot pieteikumu dalībnieku pārstāvošais LPF biedrs vai pilnvarotais komandas 
pārstāvis apstiprina un uzņemas pilnu atbildību par pieteikto dalībnieku veselības 
stāvokļa atbilstību, veikto veselības aprūpi, regulāru veselības stāvokļa pārbaužu 
veikšanu un spēju piedalīties sacensībās, un veic ar dalībnieku komandēšanu saistītos 
organizatoriskos pasākumus, kā arī sedz ar to saistītos izdevumus. 

10. Personu datu apstrāde 
10.1. Personas datu, tai skaitā akreditācijas datu, apstrādes pārzinis ir biedrība “Latvijas 

Peldēšanas federācija” (LPF). 
10.2. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim 

normatīvajos aktos, īpaši Sporta likumā, un šajā nolikumā noteikto pienākumu 
veikšanai. 

10.3. Personas datu apstrādes mērķis ir sacensībās iesaistīto personu uzskaite, 
akreditācija, veikto aktivitāšu un sasniegto rezultātu uzskaite un analīze, materiālo 
vērtību izlietojuma uzskaite, kā arī sacensību popularizēšana un atspoguļošana 
medijos. 

10.4. Sacensību laikā tiks 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 atkārtota izmantošana), nododot 
šādas tiesības arī LPF izvēlētiem sadarbības partneriem. 

10.5. Personas datus saņems LPF darbinieki un tās partneri – tiem noteikto pienākumu 
veikšanai nepieciešamajā apjomā. 

10.6. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, līdz tajos noteiktā 
termiņa notecējumam. 

10.7. 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 LR Datu valsts 
inspekcijā ar sūdzību. 

11. Epidemioloģiskā drošība 
11.1. 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. 

11.2. Par noteiktajām prasībām un ierobežojumiem sacensību laikā organizators informē 
komandu pārstāvjus un visus dalībniekus ne mazāk kā 48 stundas pirms sacensību 
sākuma. 

mailto:info@swimming.lv

