
 
 

                  

Sacensību nosaukums 
Ventspils Sporta skolas „SPARS” Ziemassvētku kontrolnormatīvu sacensības 

peldēšanā 
 

Nolikums 
 
Sacensību 
organizators un tā 
kontaktinformācija 
 

Sacensības organizē Ventspils sporta skolas “Spars” peldēšanas  nodaļa. 
e-mail: spars@ventspils.lv 
Adrese: Sporta ielā 7/9, Ventspils. Latvijā 
+371 63622732 

Sacensību vieta Sacensības notiks 2022.gada 22. decembrī OC „Ventspils” peldbaseinā 
(25 m), Lauku ielā 5 

Norises laiks Sacensību sākums pl.14:30, iesildīšanās 14:00.  
Mērķis un 
uzdevumi 

• Popularizēt peldēšanu Ventspilī un Latvijā kopumā, veicināt 
sportisko izaugsmi un stimulēt jauno sportistu piesaistīšanu peldēšanas 
sportam. 

• Pirmā pusgada kontrolnormatīvu pārbaude peldēšanā 
Sacensību  

atbildīgas personas 
un 

kontaktinformācija 

Sacensību organizē un vada Ventspils sporta skola “Spars” 
Sacensību galvenais tiesnesis: Pāvels Vilcāns 
Sacensību galvenais sekretārs: Sergejs Iļjins 

Sacensību 
programma vai 

norises noteikumi 

50 m tauriņstils m/z –I, II, III, IV, V grupa 
100 m tauriņstils m/z - VI, VII, VIII, IX, X, grupa 
I grupa-2014.g.dz.un jaun. meitenes un zēni; 
II grupa-2013.g.dz.meitenes un zēni; 
III grupa-2012.g.dz.meitenes un zēni; 
IV grupa-2011.g.dz.meitenes un zēni; 
V grupa-2010.g.dz.meitenes un zēni; 
VI grupa-2009.g.dz.meitenes un zēni; 
VII grupa-2008.g.dz.meitenes un zēni; 
VIII grupa-2007. g.dz. meitenes un zēni; 
IX grupa-2006.g.dz.meitenes un zēni; 
X grupa-2005. g.dz. un vec. meitenes un zēni.  

Sporta sacensību 
rezultātu noteikšanas 

metodika 

Sacensības notiek saskaņā ar FINA peldēšanas sacensību noteikumiem 
un prasībām, pēc viena starta noteikumiem. Sacensības notiek ar 
elektronisku sacensību vadību un automātisku laika uzņemšanas iekārtu 
(OMEGA Ares 21). 

Apbalvošana 
 

1.-3.vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar balvām 

Pieteikums 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. 20. 



decembra plkst. 20:00 uz e-pasta adresi: pavels.vilcans@inbox.lv,e-
pasta nosaukumā (tematā) norādot: sacensību nosaukumu un komandas 
nosaukumu. 
 

Dalības maksa Dalības maksa 10.00 EUR 
Ventspils Sporta skolas “Spars” audzēkņi atbrīvoti no dalības 
maksas 
Maksu veikt ar pārskaitījumu, ne vēlāk kā 2 darba dienas pirms 
sacensībām nosūtot skolas/kluba rekvizītus, sacensību nosaukumu, 
dalībnieku skaitu uz e-pastu: spars@ventspils.lv rēķina izrakstīšanai. 
Rēķins par dalības maksu tiks nosūtīts uz skola/kluba e-pastu. 
 

Apdrošināšana Sacensību organizators nenes atbildību par nelaimes gadījumiem 
sacensību laikā. Sacensību dalībniekam jānodrošina personīga 
nelaimes gadījumu apdrošināšanas polise. 

Medicīniskais 
dienests  

Sacensību laikā visiem dalībniekiem pēc nepieciešamības būs pieejams 
sertificēts medicīnas darbinieks. 

Datu apstrāde Personas datu pārzinis ir Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde. 
Personu datu apstrādātājs un uzglabātājs ir  Sporta skola “Spars”, 
Sporta iela 7/9. Ventspils, LV – 3601.  
Piesakoties sacensībām, dalībnieka vai tā likumiskais pārstāvis piekrīt 
savu vai sava bērna personas datu apstrādei sacensību organizēšanas 
vajadzībām – iesaistīto personu uzskaitei, akreditācijai, veikto 
aktivitāšu un sasniegto rezultātu uzskaitei un analīzei, materiālo 
vērtību izlietojumu uzskaitei, kā arī sacensību popularizēšanai un 
atspoguļošanai masu plašsaziņas līdzekļos.  
Personu dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, līdz 
tajos noteiktā termiņa notecējumam. 
Piesakoties sacensībām, dalībnieks vai tā likumiskais pārstāvis piekrīt, 
ka sacensību laikā tiks filmēt un/vai fotografēts, kā arī piekrīt šo 
materiālu izmantošanai un publicēšanai sacensību organizatoru 
vajadzībām,  (tai skaitā, bet ne tikai, tiešraide, foto un video materiālu 
uzglabāšana publiskas pieejamības arhīvā un minēto materiālu atkal 
izmantošana), kā arī citu sadarbības partneru  un atbalstītāju 
publicitātei.  
Dalībniekam vai tā likumiskajam pārstāvim 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 savas personas datus, kā arī, gadījumā, 
ja tās uzskata, ka tiek veikta nelikumīga viņu personas datu apstrāde, 
vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību. 

 


