
Trešais atklātais Pasaules Čempionāts  Peldēšanā Latvijas Ūdenstūristiem

NOLIKUMS 

1. Pasākuma būtība 

Jautri sportisks pasākums  ar peldēšanas elementiem peldbaseinā Latvijas ūdenstūristiem. Iespēja 
ieraudzīt sen neredzētus, pusplikus laivotājus. Iespēja pirms Dīvajas padzīvoties mazliet siltākā 
ūdenī

2. Sacensību vieta un laiks 

Sacensību starts: 

VEF Peldbaseins (Brīvības gatve 197b)
17o224 (divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit ceturtais februāris) (vēla piektdiena) 
no 2o:45, līdz  24:oo un vēlāk
(ierašanās no 2o:3o)

Starta Procedūra: 
tiks precizēta pirmsstarta apspriedē un atspoguļota 'lietošanas instrukcijā'

Reģistrācija:

Līdz 17o221 (divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit pirmajam februārim) 16:oo
(kontakttālrunis jautājumiem - 292639o7. mARIS) 

Finišs: Tanī pat baseinā un vēlāk arī pirtī

3. Dalībnieki 

Par sacensību dalībnieku var kļūt ikviens, neatkarīgi no rases, dzimuma, garuma, vecuma, seksuālās
orientācijas un piederības noteiktam klubam, kurš apzinās savas spējas veikt distanci, piekrīt šī 
Nolikuma noteikumiem un ir laikā nokārtojis pieteikuma formalitātes. (nepilngadīgi bērni var 
piedalīties tikai vecāku vai pilnvarotu personu klātbūtnē)

Sacensībās dalībnieki startē komandās. Katrā komandā - četri cilvēki

Uzmanību! Taktiskie apnesieni aizliegti (tāpat, kā papildlīdzekļi - e.g. pleznas, plāksnītes, airi etc. 
(ja vien atsevišķos gadījumos Nolikums nenosaka pretējo))



4. Izloze

Izloze un pirmsstarta apspriede 17o23 (divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit trešajā  
februārī) no 16:3o
Bieķensalas 21 - 316 telpā (Novell)
Izlozes procesā var piedalīties ikviens sacensību dalībnieks

5. Sacensību Disciplīnas:
 Stafete (4x50m pirmajā peldējumā) (~4-5 min uz peldējumu). Stafetē piedalās 4 cilvēku komandas. Katrs 
dalībnieks veic vienu no disciplīnām

• Krauls, delfīns (vai lēnāks (e.g uz muguras)) (lai labie peldētāji var pazīmēties)
• Uz muguras (vai lēnāks (e.g. brass)) 
• Brass (vai lēnāks (e.g. suniski, ar dēlīti (to turot rokās))
• Peldēšana glābšanas vestē (jebkurā no stiliem)

Viens no komandas dalībniekiem peld 25 m ar airi 

Komandas pašas izvēlas, kurš no dalībniekiem peld kuru distanci, kā arī to, kurš peldēs ar 
airi

Peldēt uzsākam no ūdens. Izņemot pirmo peldētāju, kurš var uzsāk distanci (lai pazīmētos ;) 
ielecot

(distanču garumi un nianses tiks precizēti pirmsstarta apspriedē, kā rezultātā taps precizēta 
'lietošanas instrukcija'). 5o m ir kilometra divdesmitā daļa. 25m ir puse  no 5o m 

6. Sacensību vērtēšana 

Komanda kura atpeldējusi visātrāk ir uzvarējusi. Laiku fiksēšanai tiks atlasītas īpaši atbildīgas un 
kompetentas personas
Pie pietiekami liela dalībnieku skaita iespējami fināli/pusfināli etc 

Apbalvošana paredzēta sacensību beigās (dīvaini gan)

7. Inventārs 

Dalībnieki piedalās sacensībās ar savu inventāru. 
Obligātais inventārs netiek reglamentēts, taču ir saistoši baseina iekšējie kārtības noteikumi
(tiks precizēts un ja būs nepieciešams tiks ziņots diskusiju sadaļā)
(kas praksē nozīmē, ka vismaz peldenes droši vien ir rekomendētas)
Glābšanas vestes ir atļautas 

8. Pieteikšanās kārtība 

Lai pieteiktos sacensībās ir jāsaklikšķina pareizajā vietā  lapā mauciens.fr 
Pasākumam nav dalības maksas

Dalības maksas summā  ;) iekļauta sacensību organizatoriskās izmaksas - baseina un pirts īre. Ja 
finanses atļaus - arī balvas



9. Atbildība 

Dalībnieki atbild par pieteikumā sniegto ziņu pareizību. Paraksts uz pieteikuma apliecina, ka 
dalībnieks ir puslīdz pie pilna saprāta, dalībnieka akceptu šiem noteikumiem, kā arī to, ka pēc 
sacīkstēm netiks celtas pretenzijas pret organizētājiem saistībā ar distancē gūtajām traumām, kuru 
iemesls ir pašu dalībnieku nevērība, pārslodze, apstākļu nenovērtēšana vai citu dalībnieku vaina. 

*Komentārs par izlozi

Komandas netiek veidotas no klubiem/biedrībām/interešu_grupiņām, bet dalībnieki tiek salozēti - 
vairāku iemeslu pēc

• Lai nav "tusēšana" savā starpa un "kašķēšanās" starp klubiem
• Lai varētu piesaistīt arī tos, kuri nav deklarējuši savu formālo piederību klubiem etc, 

nebrauc sacensībās 
• Lai nesanāk tāds peldētāju pasākums (e.g. labs peldētājs var mierīgi nonākt komandā ar trim

sliktiem (un otrādi))

** Paldies dievam ziema ir beigusies

Paralēli peldēšanai ir pieejama pirts ar mazu banketa zālīti, kurā iespējams nosvinēt ziemas beigas
Pasākuma formāts - groziņvakars (ne nu pirmo reizi uz pirti - paši izdomājat, kas jāņem līdzi). 

Vakara noslēgumā - pēc Pasaules Čempionāta beigām šeit pasākumu būs iespējams turpināt 
(samaksājot par pirts īri)

P.S. Pasākumā tiešām būs jāpeld

mARIS
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