
 
  
 

 
 
 

Trīs pilsētu kauss peldēšanā 
N O L I K U M S 

1. Mērķis un uzdevumi: 
• Popularizēt peldēšanas sportu Kurzemes novadā un Latvijā; 
• Izcīnīt Trīs pilsētas kausu peldēšanā; 
• Noskaidrot labāko komandu. 

2. Vieta un laiks:  
• Sacensības notiek 2022.gada 27. oktobrī Ventspilī, Lauku ielā 5, Ventspils Ūdens 

piedzīvojumu parka 25m, 4 celiņu peldbaseinā; 
• Iesildīšanās: plkst. 14:00; 
• Sākums: plkst. 14:30. 

3. Sacensību organizācija un vadība: 
• Sacensības organizē Ventspils valstspilsētas 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 

uzņemšanas iekārtu (OMEGA Ares 21). 
4. Dalībnieki:  

• Sacensībās piedalās Ventspils, Liepājas un Siguldas pilsētas peldētāji. 
• Komandas sastāvā 16 dalībnieki (8 zēni un 8 meitenes, treneri un 1 tiesnesis) 
• Katram sacensību dalībniekam komandu cīņas vērtējumā atļauts startēt 1 

individuālajā disciplīnā un stafetē. 
• Komandas cīņas vērtējumā drīkst pieteikt 2 sportistus katrā distancē. 
• Drīkst pieteikt peldētājus individuāli, ārpus komandas cīņas vērtējuma. 
• Komandā pieteikti peldētāji drīkst startēt arī ārpus komandas cīņas vērtējuma jeb 

individuāli. 
• Drīkst pieteikt sportistus sacensībām ārpus komandu cīņas vērtējumā. 

5. Starta nauda:  
• Par katru pieteikto distanci – 5,00 EUR. Ventspils sporta skolas ”SPARS” audzēkņi 

atbrīvoti no dalības maksas 
 

6. Laiks un programma: 
 

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. 
9./10.  4x50m MIX komb. stafete  
Apbalvošanas ceremonija  

  



 
  
 

 
 
 
7. Sacensību norise: 

• Slimības gadījumā komandas pārstāvis var veikt komandas dalībnieka maiņu uz 
tām pašām distancēm kurās bija pieteiks iepriekšējais dalībnieks iesniedzot 
informāciju rakstiskā formā sacensību sekretariātā ne vēlāk kā 30 min pirms 
sacensību sākuma; 

• Sportista slimības gadījumā viņa 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 50 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:  

• Sacensību norise notiek pēc komandu sistēmas, par individuālajām distancēm 
dalībnieki saņem tikai punktus kas ieskaitās komandas cīņas vērtējumā; 

• Dalībnieki netiks apbalvoti individuāli. 
• Pilsētas komanda par 1.vietu tiek apbalvota ar Trīs pilsētas kausu un medaļām. Par 

2. un 3. vietu komandas apbalvo ar medaļām. Uzvarētāju noteikšana komandu cīņas 
vērtējumā notiek pēc lielākās punktu summas, ko savākuši ieskaites dalībnieki un 
stafešu komandas. Komanda katrā stafetes disciplīnā piedalās ar vienu komandu. 
Vienādas punktu summas gadījumā, augstāku vietu iegūst tā komanda, kurai ir 
vairāk pirmo (otro, trešo utt.) vietu. Individuālajās disciplīnās sportists, kas startē 
komandu cīņas ieskaitē, par augstāko vietu (1.vietu) saņem 7 punktus, par 
tālākajām vietām attiecīgi – 5, 4, 3, 2 un 1 punktu. Stafešu peldējumos par 1.vietu – 
14 punktus, par tālākajām trīs vietām attiecīgi 10 un 8 punktus. 

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. 24. oktobrim 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. 26. oktobrim plkst. 20:00  uz e-pasta adresi: 
pavels.vilcans@inbox.lv . 


