
 
APSTIPRINU: 

 Ilūkstes Novada sporta  

skolas direktors __________Dz.Pabērzs 

 

 

Ilūkstes novada atklātās peldēšanas sacensības  

„Pirmie starti” 
NOLIKUMS 

 
1. Sacensību mērķis un uzdevumi: 
1.1. Veicināt peldēšanas prasmes bērnu un jauniešu vidū. 

      1.2.Piesaistīt Ilūkstes novada iedzīvotāju, kā arī jaunatnes interesi par iespējām izmantot     

      Ilūkstes novada peldbaseinu sportiskam un veselīgam dzīvesveidam. 

      1.3. Noskaidrot aktīvākos un labākos peldētājus. 

 

2. Sacensību vieta un laiks:  
      2.1.Sacensības notiks Ilūkstes novada Sporta skolas sporta centra peldbaseinā,  
      Stadiona ielā 3.  

      2.2. Dalībnieku ierašanās un reģistrācija  2020.gada 22.februārī 

                                                                        no plkst.11:30 līdz 12:00,  

                                                         iesildīšanās plkst. 12:00 līdz 12:25,  

                                                         sacensību sākums plkst.12:30 

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 Jolanta Vanaga. 

 

4. Sacensību dalībnieki (vecuma grupas) un p r o g r a m m a: 

4.1.Sacensībās piedalās Ilūkstes Novada sporta skolas, peldēšanas pulciņa “Ilūkstes Wahoo” un 

uzaicināto komandu peldētāji. 
 

Sacensību PROGRAMMA: 

 

1.grupa* 

 

2010.g.dz. meitenes, zēni un jaunk.g.dz. 
 

50 m uz muguras + 25 m br/st 

2.grupa* 

3.grupa* 

4.grupa* 

5.grupa* 

2009.g.dz. meitenes, zēni 

2008.g.dz. meitenes, zēni 

2007.g.dz. meitenes, zēni 

2006.g.dz. meitenes, zēni 

50 m tauriņstils + 100 m brass 

                               

*Grupas tiek dalītas pēc dzimuma ( meitenes, zēni) 

 

5. Vērtēšana: 
5.1. Sacensības ir individuālās. 
5.2. Sacensību organizatori patur tiesības mainīt sacensību norises programmu. 

5.3. Rezultāti būs pieejami mājaslapā www.ilukste.lv un – Ilūkstes novada Sporta skolas sporta 

centrā pie informācijas, vai www.facebook.com ( Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centrs) 

 



6.Apbalvošana: 
6.1.  Ieskaite par 2 distancēm. 1.- 6. vietas ieguvējus apbalvo ar medaļām 

 

7. Dalības maksa: 
7.1. Dalības maksa par sacensībām 3.50 EUR. 

7.2. Dalības maksu komandām pārskaitīt/ iemaksāt līdz 13.02.2020.  

Ilūkstes novada pašvaldība 

Reģ.NR.90000078782, A/S SEB banka, UNLAX, Konta Nr. LV05UNLA0005011130034 

Maksājuma mērķis: dalības maksa Ilūkstes novada atklātas peldēšanas sacensībām 

Vai dalības maksu var samaksāt sacensību dienā Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centrā. 

8. Pieteikšanās: 
8.1. Iepriekšēja pieteikšanās uz e – pastu sporta.skola@ilukste.lv, sūtot tehnisko pieteikumu ar 

rezultātiem līdz 15.02.plkst.14.00 (dalībnieku skaits ierobežots). Paziņot par dalību līdz 06.02.plst.22.00. 

8.2. Neskaidrību gadījumos zvanīt sacensību galvenajam tiesnesim Sņežanai Bonderei pa 

tālr.:26355115. 

9.Aktuāli: 
9.1. Sacensību laikā dalībnieki var tikt fotografēti. Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga 

un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus. 

9.2. Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. 
9.3. 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. 

9.4. Ģērbtuves skapīši sacensību laikā būs slēgti. Drēbes ir jānoliek līdzi paņemtajās somās vai 

maisiņos. Līdzi vēlams paņemt arī maisiņu ielas kurpēm, ko varēs pakarināt kopā ar virsdrēbēm.  

9.5. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu. 

 

Sacensību programmā var būt izmaiņas. Sekot līdzi informācijai, kura pieejama mājaslapā 
www.ilukste.lv vai www.facebook.com (Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centrs). 

 

 


