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Valmieras novada atklātais čempionāts peldēšanā 

N O L I K U M S 

1. Mērķis un uzdevumi: 
Noskaidrot labākos sportistus Valmieras BSS un uzaicināto sportistu vidū. 

2. Datums un vieta: 
Sacensības notiek 2022. gada 14.-15. oktobrī Valmieras Olimpiskā centra 25m, 8 celiņu 

peldbaseinā, Čempionu ielā 2, Valmierā. 

3. Organizācija un vadība: 
Sacensības organizē un vada Valmieras SS peldēšanas nodaļa kopā ar Valmieras PK 

„AQUA” un Valmieras OC peldbaseinu. Sacensību galvenais tiesnesis V.Širjājevs.   

Sacensības notiek saskaņā ar FINA peldēšanas sacensību noteikumiem un prasībām, pēc 

viena starta noteikumiem, un sacensību nolikumu. 

Sacensības notiek ar automātisku sacensību vadību un elektronisku laika uzņemšanas iekārtu 

(OMEGA Quantum Aquatics). 

4. Dalībnieki: 
Sacensībās piedalās Valmieras,  Latvijas sporta skolu un sporta klubu peldētāji. Komandas 

sastāvā ne vairāk kā 15 dalībnieki.  

 

Sacensības individuālas , notiek trijās vecuma grupās: 2008.g. dzim. un vecāki,  

                                                                                       2009.-2010.g. dzim., 

                                                                                        2011. g. dzim. un jaunāki 

5. Laiks un programma: 

14.oktobrī iepeldēšanās: plkst.15.45; 15.oktobrī iepeldēšanās: plkst.9.15; 

 starts: plkst.16.30.                                    starts: pkst.10.00. 

1. 100m brīvais stils                                     4. 100m mugura 

2. 100m brass                                                5. 100m tauriņstils 
Apbalvošana (1.)                                             Apbalvošana (4.) 

3. 200m komplekss                                        6.400m brīvais stils 
Apbalvošana (2./3.)                                          Apbalvošana (5./6.) 

6. Vērtēšana un apbalvošana 
Pirmo triju vietu ieguvējus apbalvo ar sacensību medaļām. 

 

7.  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. 10. oktobra plkst. 24:00 uz e-pasta adresi: 

aiva.mikelsone@inbox.lv ,pasta nosaukumā (tematā) norādot: sacensību nosaukumu un 

komandas nosaukumu. Pēdējās izmaiņas iesūtīt līdz š.g. 12. oktobra plkst. 18:00  uz e-pasta 

adresi: aiva.mikelsone@inbox.lv 

Nosūtot pieteikumu dalībnieku pārstāvošā sporta skolas/kluba vadība 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. 

https://www.swimrankings.net/manager/
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8. Dalības maksa. 
Dalības maksa par katru sacensību dalībnieku – 5.00 EUR. Valmieras sporta skolas audzēkņi 

ir atbrīvoti no dalības maksas. Dalības maksa ir iemaksājama elektroniski atbilstoši nosūtītajā 

rēķinā iekļautajiem rekvizītiem. 

 

9. Personas datu apstrāde. 
9.2.Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim 

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

9.3. Personas datu apstrādes mērķis ir sacensībās iesaistīto personu uzskaite, veikto aktivitāšu 

un sasniegto rezultātu uzskaite un analīze, kā arī sacensību popularizēšana un rezultātu 

atspoguļošana mēdijos. 

9.4. Iesniedzot pieteikumu dalībnieks ir piekritis, ka sacensību laikā tiks fotografēti vai filmēti 

un materiāli var tikt izmantoti pasākumu publicitātei. 

 

  

 

Kontaktpersonas:   

 A.Mikelsone mob.+37129410594  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


