
 

 

 
 Ilūkstes novada atklātās peldēšanas sacensības  

„Ciemos Ūdensvīra valstībā ” 

NOLIKUMS 

 

 
1. Sacensību mērķis un uzdevumi: 

1.1. Veicināt peldēšanas prasmes bērnu un jauniešu vidū. 

1.2. Aicināt ciemos Ūdensvīra valstībā ģimenes ar bērniem, lai  
gūtu jaunas emoocijas, pieredzi, un vēl vairāk saliedēt tās, 

paplašinot kopīgas intereses.     
1.3. Popularizēt peldēšanu  Ilūkstes novadā un veidot jaunas tradīcijas 

ģimenē. 

1.4. Noskaidrot aktīvākos un labākos “Ūdensvīra valstībā”. 

2. Sacensību vieta un laiks:  

2.1. Sacensības notiks Ilūkstes novada Sporta skolas sporta centra 

peldbaseinā, Stadiona ielā 3 

2.2. Dalībnieku ierašanās uz sacensībām un reģistrācija: 

                                                                                                            no: 

2.3. Sacensību sākums:_____________________________________ 

                                                                         iesildīšanās: I,II,III grp. 

                                                                         iesildīšanās: IV,V,VI grp. 

       3.  Sacensību vadība: 

3.1. Ar Ilūkstes domes atbalstu sacensības organizē Ilūkstes novada 

Sporta skolas Sporta centrs. 

3.2. Sacensību galvenais tiesnesis Sņežana Bondere. 

3.3. Sacensību galvenā administratore Viktorija Smagare. 

4. Sacensību dalībnieki: 

4.1.Sacensībās piedalās Ilūkstes NSS un peldēšanas pulciņa “Ilūkstes 

Wahoo” peldētāji, Ilūkstes novada bērni un jaunieši, un uzaicinātie 

Sporta skolu un Sporta klubu peldētāji un viņu vecāki (radi)* 

4.2.Sacensību noteikumi: 

1. variants: individuāli (bērni, norādītās vecuma grupās, izvēloties 

līdz 2-ām distancēm) 

     2.variants:  komanda : vecāki 50 m brīvais  peldējums (stafete  

      25m   +25 m)* un bērni, norādītās vecuma grupās startē : 

       -  2 divās distancēs : 50 m br/st un 50 m uz muguras I-III grp.   

        - 1 distance: 200 m komplekss IV-Vgrp.  

                      

Starti bērniem un vecākiem paredzēti atseviški! 

Apstiprinu  
Ilūkstes novada  

Sporta skolas direktors  

                      A.Ruļuks 

2018.gada ____. maijā 

 

 

   ______ ***______ 

 “Diemžēl pētījumos 

atklāts, ka: 

 - lielākajai daļai 

Latvijas iedzīvotāju 

ikdienā pietrūkst laika 

saviem tuvākajiem un 

īpaši bērniem, kamēr viņi 

ir mazi; 

- tikai 40% ģimeņu 

patlaban ir savas īpašas 

tradīcijas un kopīgi 

vaļasprieki.  

          Kopīgas ģimenes 

tradīcijas, vaļasprieki, 

regulāri ģimenes 

pasākumi ir tas, kas 

vislielākajā mērā atšķir 

laimīgas ģimenes no tām, 

kas sevi par laimīgām 

neuzskata.” 

 

2018.gada 27.maijā 

plkst.11:45 līdz 12:10  

plkst. 13.00 

plkst.12:15 - 12:35 

12:35 - 12:50 

 

 

*vecāki (radi) – tēvs un 

māte. Ja nav kāds no 

vecākiem,to var aizvie- 

tot atbilstoša dzimuma 

tuvākais radinieks,t.sk., 

brālis vai māsa ( ne 

jaunāki par 15.gadiem). 

* vecāku distance:     

     50m  STAFETE   
      (starts no ūdens): 

1.vecāks: 25m brīvais 

peldēšanas veids 

2.vecāks: 25m  

ar peldēšanas inventāru 

(peldēsanas prasmes nav 

būtiskas).                         



 

 

   4.2. Sacensības norisinās sekojošās vecuma grupās: 

I    grupa    2010.- un jaunāki g.dz. 

2009.g.dz. 

2008.- 2007.g.dz. 
II   grupa   

III  grupa   

IV  grupa                           2006.g.dz.: 

2005.- 2000.g.dz.: V   grupa 

4.3. VI grupa – ielūgto dalībnieku peldējums uz 1500 m br/st 

          (visi dalībnieki saņems KAUSUS!) 

5. Apbalvošana: 

 Visus bērnus  I –III vietu ieguvējus katrā vec.grupā apbalvo ar 

MEDAĻĀM, neatkarīgi no dalības, individuāli vai stafetē, IV–VI vietu 

ar atzinības rakstiem.. 

 Ģimeņu komandas (bērns- 1/2 distances* + vecāki- stafete)*  

  I –III vietu ieguvējus apbalvo ar KAUSIEM! 

5.1. Ģimeņu komandu I-III vietas ieguvējus, nosaka pēc: 

 Iegūto puktu kopskaita bērnu distancē, piesummējot vecāku 

stafetes rezultāta punktus*. 

 Uzvar ģimeņu komanda ar mazāko punktu skaitu! 

5.2. Sacensību rezultāti būs pieejami mājaslapā www.ilukste.lv un – 

Ilūkstes novada Sporta skolas sporta centrā pie informācijas, vai 

www.facebook.com ( Ilūkste novada Sporta skolas Sporta centrs) 

       6. Dalības maksa: 

 individuāli:  

 ģimenes komanda:  

6.1. INSS un PP“Ilūkstes Wahoo”dalībnk. iemaksāt līdz 22.05.2018. : 

 

6.2.  Pārējiem- reģistrējoties sacensību dienā Ilūkstes NSS SC. 

       7. Pieteikšanās: līdz 19.05.2018. panaakums.swim@gmail.com 

       8.Aktuāli: 

 8.1. Sacensību laikā dalībnieki var tikt fotografēti. Organizatoriem ir 

tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem sacensību laikā 

uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus. 

8.2. Reģistrējoties sacensībām dalībnieks vai to pilngadīga persona (ja 

sacensības piedalās bērns) piekrīt, ka ir iepazinies ar nolikumu un par 

dalībnieka veselības stāvokli, drošību baseinā atbild paši sportisti vai 

to pilngadīga persona. 

8.3. Ģērbtuves skapīši sacensību laikā būs slēgti! Drēbes ir jānoliek 

līdzi paņemtajās somās vai maisiņos. Ielas kurpes (maisiņā) varēs 

pakarināt kopā ar virsdrēbēm gaitenī.  

8.4. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar 

nolikumu.  

8.5.Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus 

nolikumā. Sekot līdzi informācijai, kura pieejama mājaslapā 

www.ilukste.lv vai www.facebook.com (Ilūkstes NSS Sporta centrs). 

SASKAŅOTS 

Ilūkstes novada pašvaldības 

Sporta metodiķis 

Paraksts:  V.Žigajevs  
 

__________________ 

50 m br/st 

50 m uz mug. 

50 m brass (a/k)- INSS 

___________________ 

200 m komplekss 

---------------------------- 

 

 

 

*PUNKTI! 
Piemēram, 

BĒRNAM: 

br/st – 1.vieta (1 punkts) + 

uz mugr. 3.vieta(3pnkt) = 4 

punkti  

VECĀKIEM:   

2.vieta (2 pnkt.) 

KOPSUMMĀ: 6 punkti 

 

 

 

 

4.00 EUR(1500 m) 

3.50 EUR 

3.50/3.20 EUR 

(indvd/ģimn) 

 

PIETEIKUMU info: 

1.variants (individuāli): 

-vārds,uzvārds,dz.gads; -

Sskl.,kluba nosaukums 

vai dzīv. vieta; 

-distance un pln.rezltāts 

2.variants (komanda): 

-komandas nosaukums 

(vēlams pēc uzvārda- var 

mīkstinājuma formā) un 

dalībnieku vārdi,uzvārdi; 

-bērna 

distances ar pln.rezltātu 

-dzīves vieta. 

 

*pie komandu dzīves 

vietas var norādīt arī 

SSkl/kluba nosaukumu 

 

   Kontaktpersona:_  
 Sņežana Bondere,    

    mob. 26355115   

   

http://www.ilukste.lv/
http://www.facebook.com/
mailto:panaakums.swim@gmail.com
http://www.ilukste.lv/
http://www.facebook.com/

