Biedrības “PELDĒT DROŠI” atklātās sacensības peldēšanā
“Peldi droši vasarā 2019”
2019. gada 12. maijs
NOLIKUMS
MĒRĶIS
Veicināt peldēt prasmes popularitāti kā dzīvību saglabājošu prasmi, kā veselīgu, aktīvu un
nozīmīgu aktivitāti bērnu un jauniešu vidū.

UZDEVUMI
1. Demonstrēt dalībnieku iegūtās peldēt prasmes un iemaņas.
2. Dalībniekiem gūt pirmo sacensību pieredzi.
3. Noskaidrot un apbalvot labākos dalībniekus-peldētājus atsevišķās vecuma grupās, peldēšanas
veidos un distancēs.

VIETA UN LAIKS
Norises vieta – Elektrum Olimpiskā centra Lielais peldbaseins, Grostonas ielā 6b, Rīgā, LV1013.
Sacensību laiks – 2019. gada 12. maijā.
Reģistrācija – no plkst. 9.00 (elektronisko aproču saņemšana, reģistrācijas datu pārbaude,
pārģērbšanās). Saņemot elektronisko aproci par katru dalībnieku ir jāiesniedz tā likumiskā
pārstāvja aizpildīta un parakstīta Dalībnieka anketa.
Iepeldēšanās – no plkst. 9.30 līdz plkst. 10.00.
Sacensību sākums – plkst. 10.00 (dalībnieku parāde, svinīgā uzruna).
VADĪBA
Organizators – Biedrība

“PELDĒT DROŠI”, reģ. Nr. 40008280364, juridiskā adrese:

Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013.
Sacensību organizēšanas atbildīgā persona – Gustavs Zālītis, mob.tel: 26886804, elektroniskā
pasta adrese: drosi@peldet.lv.

DALĪBNIEKI
Bērni un jaunieši vecumā no 6 (sešiem) līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem.
Dalībnieku grupas un distances
➢ Dalībnieki, kuri nav audzēkņi profesionālās ievirzes sporta izglītības īstenojošās sporta
skolu vai klubu audzēkņi ar specializāciju peldēšanā:
I vecuma grupa – 2011. – 2013. dzimšanas gads, meitenes un zēni (6-8 gadi)
50m brīvais stils (krauls uz krūtīm)
II vecuma grupa – 2010. – 2008. dzimšanas gadi, meitenes un zēni (9-11 gadi)
50m brīvais stils (krauls uz krūtīm)
50m peldējums uz muguras
III vecuma grupa – 2007. – 2005. dzimšanas gadi, meitenes un zēni (12-14 gadi)
50m brīvais stils (krauls uz krūtīm)
50m peldējums uz muguras
50 m brasā
50 m tauriņstils
IV vecuma grupa – 2004. dzimšanas gads un vecāki (14-18 gadi)
50m brīvais stils (krauls uz krūtīm)
50m peldējums uz muguras
50 m brasā
50 tauriņstils
➢ Dalībnieki, kuri ir audzēkņi profesionālās ievirzes sporta izglītības īstenojošās sporta
skolu vai klubu audzēkņi ar specializāciju peldēšanā:
A vecuma grupa – 2010. – 2008. dzimšanas gadi, meitenes un zēni (9-11 gadi)
100m brīvais stils
B vecuma grupa – 2007. – 2005. dzimšanas gadi, meitenes un zēni (12-14 gadi)
200 m kompleksais peldējums
C vecuma grupa – 2004. dzimšanas gads un vecāki (14-18 gadi)
200m kompleksais peldējums
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SACENSĪBU PROGRAMMA
9.00 REĢISTRĀCIJA I, II, III, IV, A, B, C grupas meitenes, zēni
(elektronisko aproču saņemšana, reģistrācijas datu pārbaude, pārģērbšanās). Saņemot
elektronisko aproci par katru dalībnieku ir jāiesniedz tā likumiskā pārstāvja aizpildīta un
parakstīta Dalībnieka anketa.
9.10 – 9.55 IEPELDĒŠANĀS
10.00 SACENSĪBU SĀKUMS – dalībnieku parāde
100m brīvais stils meitenes A vecuma grupa
100m brīvais stils zēni A vecuma grupa
50m brīvais stils meitenes I, II, III, IV vecuma grupa
50m brīvais stils zēni I, II, III, IV vecuma grupa
Uzvarētāju apbalvošana 100m peldējumam brīvajā stilā
Uzvarētāju apbalvošana 50m peldējumam brīvajā stilā
200m kompleksais peldējums meitenes B, C vecuma grupa
200m kompleksais peldējums zēni B, C vecuma grupa
Uzvarētāju apbalvošana 200m kompleksajā peldējumā
50m peldējums uz muguras meitenes II, III, IV vecuma grupa
50m peldējums uz muguras zēni II, III, IV vecuma grupa
II, III, IV grupas apbalvošana 50m peldējumam uz muguras
50m brass meitenes III, IV grupa
50m brass zēni III, IV grupa
III, IV grupas apbalvošana 50m peldējumam brasā
50m tauriņstils meitenes III, IV grupa
50m tauriņstils zēni III, IV grupa
III, IV grupas apbalvošana 50m peldējumam tauriņstilā
APBALVOŠANA
Visās distancēs – trīs labākās meitenes un trīs labākie zēni katrā vecuma grupā tiks apbalvoti
ar medaļām un diplomiem. A, B, C grupas pirmo vietu ieguvēji – meitenes un zēni – tiks
apbalvoti ar kausu.

3

DALĪBAS MAKSA
Dalības maksa sacensībās vienam dalībniekam – 7,00EUR.
SIA “Olimpiskais sporta centrs” pieteiktajiem dalībniekiem dalības maksai tiek piemērota
25% atlaide, dalības maksa sacensībās vienam dalībniekam – 5,25 EUR.
Rīgas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu īstenoto sporta programmu audzēkņu grupām
dalības maksai tiek piemērota 25% atlaide, dalības maksa sacensībās vienam dalībniekam –
5,25 EUR.
PIETEIKUMU IESNIEGŠANA
Organizācijām:
Lai reģistrētos dalībai sacensībās, organizācija iesniedz pieteikumu, kurā norāda pārstāvāmās
organizācijas rekvizītus, dalībnieku skaitu, vārdu, uzvārdu, vecumu, distances, kurās startēs,
un atbildīgo personu (persona, kurai Sacensību reģistrācijas brīdī tiek izsniegtas elektroniskās
aproces atbilstoši pieteikto dalībnieku skaitam). Pieteikums nosūtāms līdz 2019. gada 8.
maijam,

uz

e-pastu:

drosi@peldet.lv

vai

aizpildot

dalībnieka

anketu:

https://ej.uz/registracija_sacensibam
Individuāli:
Lai reģistrētos dalībai sacensībās, pilngadīgā fiziskā persona un/vai nepilngadīgo personu
likumiskie pārstāvji iesniedz pieteikumu, kurā norāda dalībnieka vārdu, uzvārdu, vecumu,
distances, kurās startēs. Pieteikums nosūtāms līdz 2019. gada 8. maijam, aizpildot dalībnieka
anketu: https://ej.uz/registracija_sacensibam

Apmaksa:
Pēc pieteikumu saņemšanas, Organizators izraksta rēķinu par dalības maksu un nosūta to
eletkroniski pieteicējam. Rēķins apmaksājams līdz 2019. gada 9. maijam. Rēķina oriģināls
pieteicējam tiek izsniegts Sacensību dienā. Ja dalības maksa netiek samaksāta Nolikumā
noteiktajā termiņā, pieteiktie/ais dalībnieki/s dalībai Sacensībās netiek reģistrēti. Ja
reģistrētā/o dalībnieka/o dalība sacensībās tiek atsaukta no pieteicēja puses, samaksātā dalības
maksa netiek atmaksāta.
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VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Visiem sacensību peldēšanā “Peldi droši vasarā 2019”, turpmāk tekstā Sacensības,
dalībniekiem un skatītājiem. Sacensību norises laikā ir saistoši sacensību norises vietas
“Elektrum Olimpiskā centra” iekšējie kārtības noteikumi.
2. Sacensības norisinās saskaņā ar godīgas un taisnīgas cīņas principiem.
3. Katrs Sacensību dalībnieks savas vecuma grupas ietvaros drīkst startēt vairākās distancēs
ievērojot Nolikumā noteikto.
4. Dalībniekiem nav atļauts izmantot jebkāda veida palīglīdzekļus, kas var uzlabot viņu ātrumu,
izturību vai peldspēju.
5. Sacensību rezultāti tiks publicēti interneta vietnē www.peldet.lv un www.olimpiskais.lv.
6. Dalībnieka pieteicējs (Organizācija/likumiskais pārstāvis) uzņemas visu atbildību un
apliecina, ka Sacensību dalībnieka veselības stāvoklis un viņu fiziskās/emocionālās spējas
atbilst sekmīgai dalībai Sacensībās.
7. Organizators ir tiesīgs aizrādīt Sacensību dalībniekam, ja tiek pārkāpti “Elektrum Olimpiskā
centra” iekšējās kārtības noteikumi. Ja pārkāpumi no Sacensību dalībnieka puses turpinās un
to rezultātā ir nodarīti zaudējumi (salauzts, saplēsts inventārs utt.) vai Sacensību dalībnieks ar
savu uzvedību atkārtoti traucē un/vai aizskar citus Sacensību dalībniekus un pēc aizrādījuma
turpina to darīt, Organizators ir tiesīgs liegt Sacensību dalībniekam turpināt dalību Sacensībās
un izslēgt no tām, neatmaksājot samaksāto dalības maksu.
8. Personas datu apstrādes mērķis ir organizēto Sacensību norises un leģitīmo interešu
nodrošināšana, lai organizētu Sacensību norisi: pieteikšanās Sacensībām, saziņa ar Sacensību
dalībnieku un/vai tā likumisko pārstāvi, norises organizatorisko darbību veikšana. Lai īstenotu
minēto mērķi, Organizators apstrādās šādus Sacensību dalībnieka personas datus – vārds,
uzvārds, veselības stāvoklis, kā arī Sacensību dalībnieka likumiskā pārstāvja, turpmāk tekstā
Pārstāvis, personas datus – vārds, uzvārds, tālrunis, paraksts.
9.

Pārzinis, Sacensību dalībnieka un Pārstāvja personas datu apstrādei iepriekš norādītajiem
mērķiem, ir biedrība “PELDĒT DROŠI”, Reģ. Nr. 40008280364, juridiskā adrese: Grostonas
iela 6B, Rīga, LV-1013.

10. Personas datu saņēmēji ir Organizators, tā pārstāvji un Sadarbības partneru darbinieki, kuri
saistīti ar Sacensību norisi.
11. Ar Sacensību īstenošanu saistītos dokumentus, kuros ietverti dalībnieka un tā likumiskā
pārstāvja personas dati, Organizators glabā līdz normatīvajos aktos noteiktajam minimālajam
glabāšanas termiņam. Iestājoties glabāšanas beigu termiņam, Organizators saņemtos personu
datus iznīcina.
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12. Likumiskam pārstāvim ir tiesības piekļūt saviem un bērna iesniegtajiem personas datiem, tos
labot, dzēst, ja personas dati vairs nav nepieciešami Sacensību norises nodrošināšanai, vai
personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, kā arī ierobežot to apstrādi.
13. Sacensību norises laikā var tikt fotografēts un uzņemts video. Uzņemtie fotoattēli un video
var tikt publiskoti interneta vietnē www.peldet.lv un www.olimpiskais.lv un Sadarbības
partneru sociālajos tīklos. Parakstot reģistrācijas anketu un samaksājot dalības maksu
likumiskais pārstāvis piekrīt Sacensību norises laikā uzņemto fotoattēlu un video materiālu
publiskošanai. Likumiskais pārstāvis ir informēts, ka jebkurā brīdī var atsaukt savu piekrišanu
augstāk minēto datu apstrādei un publiskošanai, kā rezultātā publiskotie dati tiks nekavējoties
dzēsti un jauni netiks izvietoti.
14. Skatītājiem un pavadošajām personām peldbaseinu zonā jālieto maiņas apavi.
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