
Piektais atklātais Pasaules Čempionāts  Peldēšanā Latvijas airētājiem

NOLIKUMS 

1. Pasākuma būtība 

Jautri  sportisks  pasākums   ar  peldēšanas  elementiem  peldbaseinā  Latvijas  airētājiem.  Iespēja
ieraudzīt  sen neredzētus,  pusplikus laivotājus.  Iespēja  ziemas sezonā padzīvoties  mazliet  siltākā
ūdenī

2. Sacensību vieta un laiks 

Sacensību starts: 

Krimuldas sporta centra baseins -  Skolas iela 11A, Ragana
11. decembrī (221211)(svētdiena)) 
Ierašanās no 9:3o
Sacensības no 1o:oo līdz 12:oo

Starta Procedūra: 
Sadaļa – 5. Tiks precizēta pirmsstarta apspriedē

Reģistrācija:

Līdz 2212o8 17:oo (kontakttālrunis jautājumiem - 292639o7. mARIS) 

Finišs: Tanī pat baseinā un vēlāk arī pirtī (Ieviņas)

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 baseinā iesildīšanās laikā
Izlozes procesā var piedalīties ikviens sacensību dalībnieks

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

• Krauls, delfīns (vai lēnāks (e.g uz muguras)) 
• Uz muguras (vai lēnāks (e.g. brass)) 
• Brass (vai lēnāks (e.g. suniski, ar dēlīti (to turot rokās))
• Peldēšana ar dēlīti (25m to turot rokās, atlikušos 25m ar dēlīti pēc savas izvēles)

Vienu no distancēm dalībnieks peld glābšanas vestē

Vienu no distancēm dalībnieks peld ar ķiveri

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/vesti/ķiveri. Katru no šiem palīglīdzekļiem izmanto cits dalībnieks

Peldēt uzsākam no ūdens

(distanču garumi un nianses tiks precizēti pirmsstarta apspriedē, kā rezultātā taps precizēta 
'lietošanas instrukcija'), taču jau tagad ir zināms, ka 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
Sacensības paredzētas trijās kārtās. Rezultātu noteiks trešā kārta, taču pirmā un otrā noteiks jūsu 
pretiniekus un iespēju iekļūt finālā
Finālā tiks vērtēts laiks

Apbalvošana paredzēta sacensību beigās (dīvaini gan) Ieviņās

7. Inventārs 

Dalībnieki piedalās sacensībās ar savu inventāru, izņemot speciālo inventāru -vestes/dēlīšus/ķiveres/
airus kurus nodrošina organizatori
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 un brillītes droši vien ir rekomendētas. Peldcepures 
obligātas)
Glābšanas vestes ir atļautas 

8. Pieteikšanās kārtība 

Lai pieteiktos sacensībās ir jāsaklikšķina pareizajā vietā  pieteikšanās anketā 
Pasākumam nav speciālas dalības maksas (e.g. tā ir iekļauta noslēguma pasākuma summā)

Dalības maksas summā  ;) iekļauta sacensību organizatoriskās izmaksas - baseina 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. 

A. Laika sadalījums (piemērs -> 6 komandu gadījumā)
1o:oo-1o:3o Iesildīšanās. Pirmsstarta instruktāža
1o:3o Starts1 A,B,C 
1o:38 Starts2 D,E,F
1o:34-1o:44 pauze
1o:44 Starts3  - 1. peldējuma ātrākais ar 2. lēnāko
1o:52 Starts4  - 2. peldējuma ātrākais ar 1. lēnāko
11:oo Starts5  - 1. un 2. peldējuma otrā vieta
11:o6-11:2o pauze
11:2o Starts6 Mazais fināls - 3,4,5 peldējuma otrās vietas
11:3o Starts7 Fināls - 3,4,5 peldējuma uzvarētāji
11:36-12:oo Atpeldēšanās un brīvais laiks

P.S. Pasākumā tiešām būs jāpeld

mARIS
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