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SIGULDAS SPORTA SKOLAS
PELDĒŠANAS SACENSĪBAS ”MUGURIŅA 2022”

nolikums
1. Mērķi un uzdevumi:
• Popularizēt peldēšanu kā veselīgu un sportisku dzīves veidu.
• Paaugstināt peldētāju sportisko meistarību.
• Noskaidrot spēcīgākos peldētājus uz muguras.
2. Sacensību vieta, laiks:
• Sigulda, Ata Kronvalda iela 7A, ”Siguldas Sporta centrs” 25 m peldbaseins.
• Sacensības notiks 2022.g. 10.novembris
• Sacensību sākums 15:00. Iesildīšanās 14:30
3. Sacensību vadība:
• Sacensības organizē un vada Siguldas Sporta skola
• Galvenais tiesnesis – Andra Fridrihsone
• Sekretārs – O.Viduce
• 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, programma:
• Sacensībās piedalās Siguldas, Latvijas sporta skolu un sporta klubu peldētāji.
Komandas sastāvā ne vairāk kā 15 dalībnieki.
• Vecuma grupas un distances:
Grupa Dzimšanas gads

Dalībnieki

Distance

1

2015. un jaun.

25m Mugura ar dēlīti

Meitenes un zēni

2

2013.- 2014.

25m Mugura

Meitenes un zēni

4

2011.- 2012.

50m Mugura
100m Mugura

Meitenes un zēni

6

2009.- 2010.

50m Mugura
100m Mugura

Meitenes un zēni

7

2008.- 2007.

50m Mugura
100m Mugura

Meitenes un zēni

8.

2010. un vec.

200m Mugura

Meitenes un zēni

5. Apbalvošana:
1.-3. vietas ieguvējus katrā vecuma grupā apbalvo ar medaļu.

6. Pieteikumi:
• Pieteikumi līdz 8.novembrim plkst. 18:00.
• 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. 8. novembra plkst. 20:00 uz e-pasta adresi:
sportaskola@sigulda.lv , e-pasta nosaukumā (tematā) norādot: sacensību nosaukumu
un komandas nosaukumu.
7. Citi noteikumi
• Sacensību dalībnieki un apmeklētāji var tikt fotografēti/ filmēti un foto/ video var tikt
publiskoti nekomerciālos nolūkos, masu informācijas līdzekļos un interneta sociālo
tīklu kontos.
• Piesakoties sacensībām, dalībnieki piekrīt, ka ir iepazinušies ar nolikumu. Organizatori
nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.
• Ja kāds no apmeklētājiem pamana sevi pasākuma galerijās un noteikti nevēlas šo foto
publiskošanu, lūdzu sazinieties ar sacensību organizatoru.
• Sacensību norises vietā tiks ielaisti sportisti un viņu treneri. Skatītājiem diemžēl nebūs
iespējams iekļūt baseina teritorijā. Par audzēkņu kārtību, drošību un veselību atbild
treneris.
• Personas datu apstrādes pārzinis ir Siguldas Sporta skola. 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.

