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LATVIJAS KAUSS PELDĒŠANĀ 2023 
N O L I K U M S 

1. Mērķis un uzdevumi 
1.1. Noteikt gada labākos individuālos sportistus jauniešu (meitenes – 10.dz.g. un jaunākas, 

zēni – 09.dz.g. un jaunāki) un junioru (meitenes – 06.-09.dz.g.; zēni – 05.-08.dz.g.) vecuma 
grupās. 

1.2. Celt peldēšanas sacensību līmeni Latvijā un popularizēt peldēšanas sportu. 
1.3. Veicināt jauno sportistu dalību sacensībās un rezultātu izaugsmi.  

2. Vieta un laiks 
2.1. Latvijas Kausa posmi notiek no 2022.gada 20.oktobra līdz 2023.gada 20.jūnijam.  
2.2. Latvijas Kausa posmu ieskaitē ietilpst peldēšanas sacensības, kas atbilst LPF 

noteiktajiem kritērijiem un ir iekļautas LPF valdes apstiprinātajā Latvijas Kausa posmu 
kalendārā. Pilns sacensību kalendārs tiks publicēts līdz 01.oktobrim. 

2.3. Lēmumu par sacensību iekļaušanu Latvijas Kausa posmu kalendārā pieņem LPF valde, 
izvērtējot biedru iesniegtos pieteikumus (pielikums nr. 3). 

2.4. Latvijas kauss kopumā sastāv no 12 posmiem, no kuriem iespēju robežās vismaz divi 
posmi tiek aizvadīti katrā no Latvijas statistiskajiem novadiem (Latgale, Zemgale, 
Kurzeme, Vidzeme), bet četri – Rīgā un Pierīgā. Ja kādā no reģioniem nav iespējams 
nodrošināt minēto skaitu sacensību, tās tiek īstenotas citos reģionos, atbilstoši LPF 
valdes lēmumam.  

3. Sacensību vadība un norise 
3.1. Latvijas Kausu organizē LPF sadarbībā ar tās juridiskajiem biedriem.  
3.2. Latvijas kausa posmu kalendārā tiek iekļautas sacensības, kas atbilst šādiem kritērijiem: 

3.2.1. Sacensības tiek rīkotas atbilstoši FINA peldēšanas sacensību noteikumiem un 
prasībām, un tiem pakārtotiem sacensību nolikumiem.  

3.2.2. Sacensību pieteikumi tiek iesniegti un apstrādāti, izmantojot swimrnakings.net 
sistēmu, bet sacensības notiek ar automātisku sacensību vadību un elektronisku 
laika uzņemšanas iekārtu. 

3.2.3. Sacensību referi un startera pienākumus pilda LPF tiesnešu reģistrā iekļauti A vai 
FINA kategorijas tiesneši.  LPF sedz visus ar referi un startera darbu sacensībās 
saistītos izdevumus. 

3.2.4. Sacensību nolikums tiek saskaņots ar LPF un publicēts LPF mājaslapā. 
4. Sacensību dalībnieki 

4.1. Sacensībās, kas ir iekļautas Latvijas Kausa posmu kalendārā, ir tiesīgs piedalīties ikviens 
LPF licencētais sportists, ievērojot konkrētā posma nolikuma prasības. 

4.2. Latvijas Kausa ieskaitē tiek vērtēti tikai LPF licencētie sportisti, kas pārstāv kādu no LPF 
juridiskajiem biedriem. 

4.3. Neatkarīgi no sacensību nolikuma, Latvijas Kausa vērtējumā sportisti startē divās vecuma 
grupās: 

4.3.1. Juniori: meitenes – ’06.-‘09.g.dz.; zēni – ’05.-’08g.dz. 
4.3.2. Jaunieši: meitenes – ’10.g.dz. un jaunākas; zēni – ’09.g.dz. un jaunāki. 

5. Sacensību programma 
5.1. Sacensību programmu nosaka tās nolikums.  
5.2. Nolikumam jāievēro šādas prasības: 
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5.2.1. Sacensību nosaukumā ir ietverta skaidra atsauce uz Latvijas kausa posmu 
(piemēram, Latvijas kausa II posms); 

5.2.2. Tiek norādīts, ka sacensības tiek rīkotas sadarbībā ar LPF; 
5.2.3. Sacensību programmā vienā dienā ir iekļautas ne mazāk kā trīs olimpiskās 

disciplīnas un distances (divu dienu sacensībās – ne mazāk kā sešas); 
5.2.4. Vienādām tiesībām piedalīties sacensībām ikvienam LPF juridiskajam biedram un 

to sportistiem. Gadījumā, ja organizatorisku apsvērumu dēļ tiek noteikts dalībnieku 
skaita limits, tam jābūt samērīgam un jānodrošina iespējas startēt visu LPF juridisko 
biedru pārstāvjiem. 

6. Vērtēšana un apbalvošana 
6.1. Latvijas Kausa vērtējumā tiek ņemtas vērā tikai olimpisko spēļu programmā iekļautās 

individuālās disciplīnas un distances. 
6.2. Posma 12 labākie sportisti katrā vecuma grupā, kas pēc FINA punktu tabulas uzrādījuši 

augstvērtīgāko rezultātu divu distanču summā*, saņem kopvērtējuma ieskaites punktus 
atbilstoši šādai punktu tabulai: 

Vieta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Punkti 100 70 60 50 40 35 30 25 20 15 10 5 

 * kopvērtējuma punktus var saņemt arī tie sportisti, kas iekļūst TOP12 ar vienu rezultātu 
(piemēram, startēts vienā distancē vai vienā distancē ir sasniegts rezultāts, bet otrā – 
diskvalifikācija). 

6.3. Latvijas Kausa kopvērtējuma uzvarētāji katrā vecuma grupā tiek noteikti pēc reitinga - 
summējot visos posmos izcīnīto punktu skaitu (pielikums nr.2). Katra vecuma grupas 
uzvarētājs katrā dzimumā iegūst Latvijas kausu. 

6.4. 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). 

6.5. Latvijas Kausa uzvarētājus apbalvo sezonas noslēgumā – fināla posmā, kuram dalībai 
kvalificējas sportisti, kas iepriekšējos 12 posmos ir ieguvuši vismaz 1 (vienu) ieskaites 
punktu.  

7. Personas datu apstrāde 
7.1. Personas datu, tai skaitā akreditācijas datu, apstrādes pārzinis ir Biedrība “Latvijas 

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

normatīvajos aktos, īpaši Sporta likumā, un šajā nolikumā noteikto pienākumu veikšanai.  
7.3. 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. 

7.4. 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.  

7.5. Dati par Latvijas Kausa dalībnieku skaitu, reģionālo un mācību iestādes piederību, kā arī 
sportiskajiem sasniegumiem tiks publiskoti kā apkopotā, tā detalizētā veidā.  

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

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

7.8. Iesaistītajām personām ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem, 
labot vai dzēst nepareizus vai neaktuālus datus, iebilst pret savu personas datu apstrādi 
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(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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Pielikums nr. 1 
 

Latvijas Kausa posmi 
 
Nr. Sacensību nosaukums M Norises vieta Norises datums 

1 Latvijas kausa 1.posms 50 
Rīga (Ķīpsalas 
peldbaseins) 

02.12.2022. 

2 
Latvijas kausa 2.posms. Kekavas novada 
ziemas sprints 

25 
Ķekava (Ķekavas Sporta 

komplekss) 
17.12.2022. 

3 Latvijas kausa 3.posms. Valmieras sprints 25 
Valmiera (Valmieras 
Olimpiskais centrs) 

20.01.2023. 

4 
Latvijas kausa 4.posms. Valmieras sporta 
skolas atklātās meistarsacīkstes 

25 
Valmiera (Valmieras 
Olimpiskais centrs) 

10.-11.03.2023. 

5 
Latvijas kausa 5.posms. Starptautiskās 
peldēšanas sacensības “Medūzas Kauss”  

25 
Jūrmala (Jūrmalas 

Sporta skolas 
peldbaseins) 

17.03.2023. 

6 
Latvijas kausa 6.posms. Starptautiskās 
sacensības “Kristāla lāse – 2023” 

25 
Ventspils (Ventspils 
Olimpiskais centrs) 

24.-25.03.2023. 

7 Latvijas kausa 7.posms 50 
Rīga (Ķīpsalas 
peldbaseins) 

31.03.-01.04.2023. 

8 Latvijas kausa 8.posms. Zelta Zivtiņa 25 
Inčukalns (Inčukalna 
Sporta komplekss) 

15.04.2023. 

9 
Latvijas kausa 9.posms. Jelgavas 
2023.gada atklātais vasaras čempionāts 
peldēšanā 

25 
Jelgava (LLU Sporta 

centrs) 
11.-12.05.2023. 

10 
Latvijas kausa 10.posms. Balvu Sporta 
skolas atklātās sacensības peldēšanā 

25 
Balvi (Balvu Sporta 
skolas peldbaseins)  

27.05.2023. 

11 
Latvijas kausa 11.posms. Rēzeknes pilsētas 
čempionāts peldēšanā 

25 
Rēzekne (Rēzeknes 
Olimpiskais centrs) 

02.-03.06.2023. 

12 Latvijas kausa 12.posms 50 
Rīga (Ķīpsalas 
peldbaseins) 

09.-10.06.2023. 

F     
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Pielikums nr.2 
 

Latvijas kausa kopvērtējuma un balvu fonda aprēķina tabula 

Izcīnītā 

vieta 

Posms / Punkti Kopvērtējums* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Max 

punkti 
0.5 0.25 

1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 600.00 € 300.00 € 

2 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 420.00 € 210.00 € 

3 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 360.00 € 180.00 € 

4 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 300.00 € 150.00 € 

5 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 240.00 € 120.00 € 

6 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420 210.00 € 105.00 € 

7 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360  - - 

8 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300  - - 

9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240  - - 

10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180  - - 

11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120  - - 

12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60  - - 

 2130.00 € 1065.00€ 

 
*Kopvērtējuma naudas balvas apmērs tiek aprēķināts atbilstoši visos posmos iegūto punktu summai (tabulā norādīts maksimālais punktu un 
naudas balvas skaits) 
** Naudas balvas apmērs ietver normatīvajos aktos noteiktos nodokļus no naudas balvām



6 

 
Pielikums nr.3 

 
Latvijas Peldēšanas federācijas valdei 

 
IESNIEGUMS 

SACENSĪBU IEKĻAUŠANAI LATVIJAS KAUSA IZCĪŅAS KALENDĀRĀ (2023.g.) 
 

Informācija par sacensībām 

Sacensību organizators 
(iestādes nosaukums) 

Lai ievadītu tekstu, noklikšķiniet vai pieskarieties šeit. 

Sacensību nosaukums Lai ievadītu tekstu, noklikšķiniet vai pieskarieties šeit. 

Sacensību norises datums Lai ievadītu tekstu, noklikšķiniet vai pieskarieties šeit. 

Sacensību norises vieta (pilsēta) Lai ievadītu tekstu, noklikšķiniet vai pieskarieties šeit. 

Peldbaseina garums (m) Lai ievadītu tekstu, noklikšķiniet vai pieskarieties šeit. 

Celiņu skaits Lai ievadītu tekstu, noklikšķiniet vai pieskarieties šeit. 

Potenciālais dalībnieku skaits Lai ievadītu tekstu, noklikšķiniet vai pieskarieties šeit. 

Sacensību vadība 

Sacensību galvenais tiesnesis Ievadiet tekstu. 
Vārds uzvārds 

Ievadiet tekstu. 
Tālrunis 

Ievadiet tekstu. 
e-pasts 

Nepieciešams deleģēt LPF 
izvirzītu referi/starteri 

Jā ☐  
Nē ☐ 

Sacensību referi Ievadiet tekstu. 
Vārds uzvārds 

Ievadiet tekstu. 
Tālrunis 

Ievadiet tekstu. 
e-pasts 

Sacensību starteris Ievadiet tekstu. 
Vārds uzvārds 

Ievadiet tekstu. 
Tālrunis 

Ievadiet tekstu. 
e-pasts 

Pievienotie dokumenti 
Sacensību nolikums Lai ievadītu tekstu, noklikšķiniet vai pieskarieties šeit. 

Papildus informācija Lai ievadītu tekstu, noklikšķiniet vai pieskarieties šeit. 
 
 
 

Datums Sporta skolas/kluba vadītāja vārds uzvārds un paraksts 

11.10.2022 
Lai ievadītu tekstu, noklikšķiniet vai pieskarieties šeit. 

* Neparakstīts iesniegums jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi info@swimming.lv  
** Parakstīts iesnieguma oriģināls jāiesniedz LPF valdei 
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