
                

                                                                         
    
 

 

 

 

 

APSTIPRINU: 

                                                            
Rēzeknes BJSS direktors 

                                                                                      
Ž. Ārmanis                                    

                                         ____________ 

NOLIKUMS 
Rēzeknes BJSS „Lāčplēša diena” sacensības peldēšanā 

 

1.Mērķis un uzdevums 

Popularizēt peldēšanu skolēnu vidū. 

Noskaidrot labākos peldētājus.  

Paaugstināt peldētāju sporta meistarību. 

2.Vieta un laiks 

Sacensības notiks 2022. gada 11.novembrī, Rēzeknes valstspilsētas  Sporta pārvaldes peldbaseinā, 

Rūpnīcas ielā 11.  

                Iesildīšana plkst.    13.45 

                Sacensību sākums plkst. 14.30  

3. Sacensību vadība 

BJSS peldēšanas nodaļas tiesnešu kolēģija.  

4. Dalībnieki 

Sacensībās piedalās Rēzeknes BJSS peldētāji. 

I grupa       2013.g. dz. un jaunāki meitenes un zēni 

II grupa     2011.g - 2012.g dz. meitenes un zēni 

III grupa    2009.g. – 2010.g dz. meitenes un zēni 

IV  grupa   2008.g. dz. un vecāki meitenes un zēni 
 

5. Programma 

I grupa  – 50 m br/st., uz muguras; 50m brass; 50 m uz muguras, 50m tauriņstils;  

II- III  grupa –  50m brass; 50 m uz muguras; 50 m tauriņstils; 100 m br/st.; 

IV grupa – 50 m tauriņstils; 100m brass; 100m uz muguras; 200 m br/st. 
 

Katrs dalībnieks drīkst peldēt ne vairāk kā 2 distances.   
 

6. Apbalvošana 

Dalībnieki 1.-6.vietu  ieguvēji katrā grupā tiek apbalvoti ar attiecīgās pakāpes medaļām. 

Godalgoto vietu ieguvējus katrā grupā nosaka pēc augstvērtīgākiem rezultātiem 2 distancēs, pēc 

FINA punktu tabulas. 
 

 

7. Pieteikumi 

STARTA KARTIŅAS IESNIEGT LĪDZ Š.G. 09.novembrim plkst. 24:00  uz e-pastu anaid5@inbox.lv.  

Mob. + 37129226658. 

Lūgums uz starta kartiņas noradīt vecuma grupu. 
 

8.Veselības stāvoklis/ apdrošināšana 

Par dalībnieku veselības stāvokli un fizisko sagatavotību atbild paši dalībnieki un komandas 

treneri. 

9. Epidemioloģiskā drošība 

9.1. 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.  

9.2. Par noteiktajām prasībām un ierobežojumiem sacensību laikā organizators informē komandu 

pārstāvjus un visus dalībniekus ne mazāk kā 48 stundas pirms sacensību sākuma. 

9.3. Covid-19 infekcijas izplatības gadījumā tiek piemēroti valstī noteiktie, spēkā esošie infekcijas 

izplatības ierobežošanas  noteikumi. 
    

    10. Personas datu apstrāde: 

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt savu personas datu izmantošanai sacensību 

protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai 

sacensību publiskajos materiālos. 

Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks 

izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām. 

Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu. 

Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks vai to pilnvarotā persona piekrīt, ka ir iepazinušies ar 

nolikumu. 
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