
LATVIJAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJA 

2012.g. Latvijas junioru meistarsacīkstes peldēšanā 

(z. '97.-'98. g. dz.; m. '99.-'00. g. dz.) 

NOLIKUMS 

 

Mērķis un uzdevumi  

 Noskaidrot sporta skolu, klubu labākos individuālos peldētājus un komandas Latvijā.  

Vieta un laiks 

 Sacensības notiek 2012. gada 15. decembrī, Koknesē, Parka 27a, PA Kokneses sporta 

centra;  

 25 m, 4 celiņu peldbaseinā ar OMEGA Ares 21 elektronisko laika fiksēšanas sistēmu.  

 Starts: 15. decembrī plkst. 13:00. 

 Sacensību vadība un norise 

 Sacensības organizē LPF sadarbībā ar Kokneses SC; 

 Sacensību galvenais tiesnesis Jānis Dzenis; 

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

viena starta noteikumiem.  

Sacensību dalībnieki 

 Sacensībās piedalās LPF kolektīvo biedru komandu sportisti (licencēti peldētāji), 

jaunietes dzim.1999.g.-2000.g., jaunieši dzim.1997.g.-1998.g.; 

 Komandas sastāvā: 12 peldētāji; 

 Katrs peldētājs drīkst startēt divās (2) individuālajās disciplīnās un vienā (1) stafetē; 

 Ārpus kārtas drīkst piedalīties zēni ar I sporta klasi, meitenes – II sporta klasi. Ja 

uzrādītais rezultāts ir zemāks par šo līmeni, stājas spēka naudas sods 5 Ls apmērā; 

 Individuālā vērtējumā startējošie peldētāji/komandas sacensību ieskaitē nepiedalās; 

 No katras komandas, kas piedalās sacensībās, nepieciešams nodrošināt vismaz vienu 

(1) sacensību tiesnesi. 

Starta nauda 

 Par katru individuālo distanci – 1.7 Ls, par katru stafetes komandu – 4.5 Ls; 

 Ārpus komandas startējošiem peldētājiem – 2.50 Ls par distanci. 

 

Sacensību programma 

1. 200 m  brīvais stils meitenes      Apbalvošana (5. 100 m tauriņstils meitenes)  

2. 200 m  brīvais stils zēni      Apbalvošana (6. 100 m tauriņstils zēni)  

3. 200 m  brass meitenes  9. 200 m  komplekss meitenes  

4. 200 m  brass zēni  10. 200 m komplekss zēni  

    Apbalvošana (1. 200 m br.st. meitenes)     Apbalvošana (7. 200 m uz muguras meitenes)  

    Apbalvošana (2. 200 m br.st. zēni)     Apbalvošana (8. 200 m uz muguras zēni)  

5. 100 m  tauriņstils meitenes  11. 4x100 m  brīvā stila stafete meitenes  

6. 100 m  tauriņstils zēni  12. 4x100 m  brīvā stila stafete zēni  

    Apbalvošana (3. 200 m brass meitenes)     Apbalvošana (9. 200 m koplekss meitenes)  

    Apbalvošana (4. 200 m brass zēni)     Apbalvošana (10. 200 m komplekss zēni)  

7. 200 m  uz muguras meitenes     Apbalvošana (11. 4x100 m br.st. stafete 

meitenes)  

8. 200 m uz muguras zēni    Apbalvošana (12. 4x100 m br.st. stafete zēni) 

 

 



Vērtēšana un apbalvošana 

 Individuālo disciplīnu pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar sacensību medaļām un 

diplomiem; 

 Stafetes komandas apbalvo ar medaļām un komandas diplomu. 

Pieteikumi 

 LPF parauga tehniskos pieteikumus (norādot peldētāja laiku pieteiktajā distancē un 

pieteikto stafešu komandu skaitu) ar ārsta atļaujām iesūtīt līdz š.g. 11. decembrim 

plkst. 20:00 uz e-pasta adresi: info@swimming.lv; 

 Pēdējās pieteikumu korekcijas iesūtīt līdz š.g. 13. decembrim plkst. 20:00 (dalībnieku 

saraksta izdrukāšanas brīdim) uz e-pasta adresi: info@swimming.lv, kad tiek 

aprēķināts komandu starta naudas apmērs; 

 Komandas stafešu pieteikuma kartiņas ar peldētāju vārdiem un uzvārdiem iesniegt 

vēlākais 30 min. pirms sacensību sākuma sacensību sekretariātā;  

 Gadījumā, ja sportists neierodas uz startu kādā no pieteiktajām distancēm, stājas spēkā 

soda nauda 5 Ls apmērā (sportista slimības gadījumā komandas pārstāvis var atteikt 

viņa startu, iesniedzot informāciju rakstiskā formā sacensību sekretariātā, ne vēlāk kā 

30 min. pirms starta); 

 Protesta iesniegšanas gadījumā, komandas pārstāvim tas rakstiskā formā, kopā ar ķīlas 

naudu 20 Ls apmērā, jāiesniedz sacensību referi 30 min. laikā pēc notikušā peldējuma 

beigām; 

 Komandējošā organizācija pati ir atbildīga par naktsmītņu rezervēšanu komandai. 

Visus ar dalībnieku komandēšanu saistītos izdevumus sedz komandējošā organizācija. 
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