Kokneses sporta centra
PELDĒŠANAS sacensību
NOLIKUMS
1. MĒRĶI UN UZDEVUMI
1.1. Popularizēt peldēšanu novada iedzīvotāju vidū.
1.2. Veicināt novadu savstarpējo sadarbību sporta jomā
1.3. Veicināt veselīgu dzīvesveidu
1.4. Iepazīstināt ar peldēšanas sacensībām iesācējus un amatierus
1.5. Noskaidrot perspektīvākos un ātrākos Kokneses sporta centra peldētājus.
2. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS
Sacensības notiek Kokneses sporta centrā 2019.gada 13.aprīlī plkst. 11:00. Iesildīšanās no 10:15.
reģistrēšanās no 10:00 – 10:30.
3. DALĪBNIEKI
1. grupa 2012. g.dz. un jaunāki zēni un meitenes, 25 m brīvais stils
2. grupa 2011. g.dz. zēni un meitenes; 25 m brīvais stils
3. grupa 2010. g.dz. zēni un meitenes; 25 m brīvais stils
4. grupa 2009. g.dz. zēni un meitenes; 50 m brīvais stils
5. grupa 2007-2008. g.dz. zēni un meitenes; 50 m brīvais stils
6. grupa 2005-2006. g.dz. zēni un meitenes ; 50 m brīvais stils
7. grupa 2001.-2004. g.dz. zēni un meitenes; 50 m brīvais stils
8. grupa 2000.g.dz.un vecāki vīrieši un sievietes; 50m brīvais stils
Vecāku un bērnu stafete – 2x25 m. Lai veicinātu vecāku un bērnu kopīgu laika pavadīšanu
sportiskā gaisotnē, sacensību programmā tiek iekļauta stafete, kurā piedalās bērns un kāds no viņa
vecākiem – tātad komandas sastāvā 2 dalībnieki. Katrs dalībnieks veic 25 metrus garu peldējumu
brīvajā stilā. Visas startējušās komandas saņems veicināšanas un pārsteiguma balvas no sacensību
organizatoriem par ģimeniskas kopā sportošanas veicināšanu.
4. PIETEIKŠANĀS UN FINANSIĀLIE NOTEIKUMI
Dalībnieki piesakās sacensībām sacensību dienā līdz plkst. 10:30. Iepriekšēja pieteikšanās pa telefonu
29360940 vai sportacentrs@koknese.lv. Dalības maksa 1.40 EUR no dalībnieka.
5. APBALVOŠANA
Sacensību uzvarētājus apbalvo ar medaļām, diplomiem un balvām.
6. SACENSĪBU VADĪBA
Sacensības organizē Kokneses sporta centrs un peldēšanas trenere Jolanta Grugule.
7. TIESNEŠI
Sacensības tiesā organizatoru nozīmēti tiesneši, sacensības protokolē organizatoru nozīmēti sekretāri.
8. PRIVĀTUMS
Piesakoties sacensībām, jūs piekrītat, ka jūsu personas dati (vārds, uzvārds, vecums) un jūsu sniegums un
rezultāti var tikt izmantoti sacensību atspoguļošanai, kā arī sacensības var tikt fotografētas un/vai filmētas
un iegūtie foto/video materiāli var būt publiski pieejami sabiedrības informēšanai par sacensību norisi.
9. CITI NOTEIKUMI
Sacensību organizatori un tiesneši garantē godīgu un precīzu sacensību izvešanas kārtību un to prasīs arī
no sacensību dalībniekiem. Dalībnieki atbild par savu atbilstību sacensību nolikumam. Par dalībnieka
neatbilstību sacensību nolikumam, dalībnieks tiek izslēgts no tālākas dalības. Dalībnieks ar savu parakstu
pieteikumā apliecina veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai slodzei. Sacensību organizētāji ir tiesīgi veikt
izmaiņas nolikumā, lai uzlabotu sacensību norises gaitu.

