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1. Sacensību vieta un laiks 
 
1.1. Sacensības notiek Rīgā, Ķīpsalas ielā 5, Ķīpsalas peldbaseina 50m, 8 celiņu 

peldbaseinā ar elektronisku sacensību vadību un automātisko laika uzņemšanas iekārtu 
(OMEGA Ares 21); 

1.2. Sacensības notiek 2023.gada 31.martā un 01.aprīlī.  
31.martā starts plkst. 14.30 (iesildīšanās – 30min pirms katras sesijas starta); 01.aprīlī 
starts plkst. 10.00 (iesildīšanās – 30min pirms katras sesijas starta).  
 

2. Sacensību vadība un norise 
 
2.1. Sacensības rīko PK “Madwave Rīga” sadarbībā  ar Latvijas Peldēšanas federāciju un 

Ķīpsalas  peldbaseinu; 
2.2. Sacensības notiek saskaņā ar FINA peldēšanas sacensību noteikumiem un prasībām, 

pēc viena starta noteikumiem un sacensību nolikumu; 
2.3. Sacensības ir iekļautas LPF Latvijas kausa izcīņas kalendārā. 

 

3. Sacensību dalībnieki 
 
3.1. Sacensībās drīkst piedalīties jaunie peldētāji, kas atbilst šādām vecuma grupām: 

• I Grupa: 2010.dz.g. un jaunākas meitenes, 2009.dz.g. un jaunāki zēni; 

• II Grupa: 2006. – 2009.dz.g. meitenes, 2005. – 2008.dz.g. zēni; 

• III Grupa: 2005.dz.g. un vecākas meitenes, 2004.dz.g. zēni un vecāki. 
3.2. Sacensību organizators saglabā tiesības noteikt dalībnieku skaita ierobežojumus un 

citus Covid-19 izplatības risku mazināšanas pasākumus.  
 

4. Sacensību programma 
 

31.marts 
Starts plkst. 14.30 

01.aprīlis 
Starts plkst. 10.00 

50m br./st. (meitenes, zēni) 
100m brass (meitenes, zēni) 

50m tauriņstils (meitenes, zēni) 
100m uz muguras (meitenes, zēni) 

200m br./st. (meitenes, zēni) 

50m uz muguras (meitenes, zēni) 
100m tauriņstils (meitenes, zēni) 

50m brass (meitenes, zēni) 
100m br./st. (meitenes, zēni) 

200m komplekss (meitenes, zēni) 
 

5. Starta nauda 
 

5.1. Startējot vienā disciplīnā – 10.00 EUR; 
5.2. Startējot divās un vairāk disciplīnās – 8.00 EUR par startu; 
5.3. Starta nauda ir iemaksājama elektroniski atbilstoši nosūtītajā rēķinā iekļautajiem 

rekvizītiem. 
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6. Vērtēšana un apbalvošana 
 
6.1. Katrā disciplīnā 1.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļu un speciālbalvu no sadarbības 

partneriem. Otrās un trešās vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām; 
6.2. TOP6 sportisti katrā vecuma grupā, kas divu distanču summā būs ieguvuši visvairāk 

FINA punktu, tiks apbalvoti ar naudas balvu: 
6.2.1. 1.vieta – 80 EUR  
6.2.2. 2.vieta – 60 EUR 
6.2.3. 3.vieta – 50 EUR 
6.2.4. 4.vieta – 40 EUR 
6.2.5. 5.vieta – 30 EUR 
6.2.6. 6.vieta – 20 EUR 

 
7. Pieteikumi 

 
7.1. Pieteikumi  tiek  pieņemti  no peldētāju  pārstāvošās  organizācijas vai iestādes  (sporta  

skola,  klubs, izglītības iestāde) vadības vai pilnvarotā komandas pārstāvja,  kas  nosūtot  
pieteikumu  sacensībām, apstiprina un uzņemas  pilnu atbildību  par pieteikto dalībnieku 
veselības stāvokļa atbilstību, veikto veselības aprūpi, regulāru veselības stāvokļa 
pārbaužu veikšanu un spēju piedalīties sacensībās, saņemtu ārsta/vecāku atļauju 
piedalīties sacensībās; 

7.2. Katra komanda drīkst pieteikt neierobežotu skaitu dalībnieku; 
7.3. Sacensību pieteikumi ir jāaizpilda elektroniskā formātā, reģistrējoties tiešsaistes 

pieteikumu sistēmā internetā:  https://www.swimrankings.net/manager/; 
7.4. Tehniskā pieteikuma kopsavilkums (.pdf formātā no tiešsaistes pieteikumu sistēmas) 

peldētāju pārstāvošās organizācijas vai iestādes vadībai vai pilnvarotajam komandas 
pārstāvim ir jāiesūta uz e-pasta adresi: entries@mwchallenge.lv līdz 24.marta plkst. 
12.00 

7.5. Papildus pieteikumus, maksājot starta naudu 10.00 EUR par katru pieteikto distanci, var 
iesniegt 48 stundu laikā pēc nolikuma 7.4.punktā minētā laika, kad tiek aprēķināta starta 
nauda un izsūtīts rēķins par dalību sacensībās.  

7.6. Pēc rēķinu sagatavošanas un izsūtīšanas nekādas papildus izmaiņas netiek ņemtas 
vērā un rēķins netiek labots; 

7.7. Dalībniekiem dalība sacensībās tiek garantēta tikai pēc rēķina apmaksas pilnā 
apmērā. Ja rēķina apmaksa netiek veikta rēķinā norādītajā termiņā, komandas 
pieteikums tiek noraidīts; 

7.8. Iemaksātā starta nauda netiek atgriezta; 
7.9. Skaidras naudas maksājumi netiek pieņemti. 

 

8. Personas datu apstrāde 
 
8.1. Personas datu, tai skaitā akreditācijas datu, apstrādes pārzinis ir biedrība “Peldēšanas 

klubs “Madwave Rīga”” (MW Rīga).  
8.2. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim 

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

https://www.swimrankings.net/manager/
mailto:entries@mwchallenge.lv
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8.3. Personas datu apstrādes mērķis ir sacensībās iesaistīto personu uzskaite, akreditācija, 
veikto aktivitāšu un sasniegto rezultātu uzskaite un analīze, materiālo vērtību izlietojuma 
uzskaite, kā arī sacensību popularizēšana un atspoguļošana medijos. 

8.4. Sacensību laikā tiks 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 MW Rīga izvēlētiem sadarbības partneriem.  

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

8.6. Personas datus saņems MW Rīga darbinieki un tās partneri – tiem noteikto pienākumu 
veikšanai nepieciešamajā apjomā.  

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

8.8. Iesaistītajām personām ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem, 
labot vai dzēst nepareizus vai neaktuālus datus, iebilst pret savu personas datu apstrādi 
(personas datu apstrāde nepieciešama personas dalības nodrošināšanai sacensībās, 
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. 
 

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. 

www.madwave.lv 


