
 
 

 “Elektrum Olimpiskā centra” sacensības peldēšanā 2019. gada 8. decembrī 

“Ziemas izaicinājums 2019” 

NOLIKUMS 

 

MĒRĶIS: 

Veicināt peldēšanu kā veselīgu sporta veidu un noskaidrot starp “Elektrum Olimpiskā centra” (turpmāk 

tekstā EOC) bērnu peldētapmācības nodarbību apmeklētājiem labākos individuālos peldētājus vecumā 

no 5 gadiem līdz 18 gadiem. 

      

UZDEVUMI:  

1. Demonstrēt vecākiem EOC peldētapmācības grupu audzēkņu iegūtās peldēšanas prasmes un 

iemaņas. 

2. Noskaidrot un apbalvot labākos peldētājus atsevišķās vecuma grupās. 

3. EOC peldētapmācību grupu audzēkņiem gūt pirmo sacensību pieredzi. 

 

VIETA UN LAIKS: 

Norises vieta – EOC Lielais peldbaseins, Mazais peldbaseins, Grostonas ielā 6b, Rīgā. 

Sacensību laiks – 2019. gada 8. decembrī. 

Reģistrācija – no plkst. 9.00 (dalības apmaksa, aproču saņemšana, pārģērbšanās). 

Iepeldēšanās – no plkst. 9.30 līdz plkst. 10.00. 

Sacensību sākums – plkst. 10.00 ( dalībnieku parāde, svinīgā uzruna). 

 

VADĪBA: 

Organizators – EOC administrācija, peldēšanas treneri, glābēji. 

Sacensību galvenais tiesnesis – EOC peldbaseinu un peldētmācības programmu vadītājs Gustavs Zālītis.  

Sacensību galvenā sekretāre – EOC klientu apkalpošanas centra vadītāja Kristiāna Kurcenbauma. 

 

DALĪBNIEKI: 

EOC peldbaseina peldētapmācības grupu audzēkņi.  



 

Dalībnieki startē šādās grupās un distancēs: 

 

I grupa – 2012. dzimšanas gads un jaunāki, meitenes un zēni (7 gadi un jaunāki) 

Mazā peldbaseina (10 m) šķērsošana peldus 

II grupa – 2011. dzimšanas gads un jaunāki, meitenes un zēni (8 gadi un jaunāki) 

50 m brīvajā stilā  

III grupa – 2009.  dzimšanas gads un jaunāki, meitenes un zēni (10 gadi un jaunāki) 

50 m brīvajā stilā  

50 m peldējums uz muguras  

IV grupa – 2007. dzimšanas gads un jaunāki, meitenes un zēni (12 gadi un jaunāki) 

50 m brīvajā stilā  

50 m peldējums uz muguras  

V grupa – 2005. dzimšanas gads un jaunāki  (14 gadi un jaunāki)  

50 m brīvajā stilā  

50m peldējums uz muguras  

50 m brasā 

VI grupa – 2001. dzimšanas gads un jaunāki  (18 gadi un jaunāki)  

50 m brīvajā stilā  

50 m peldējums uz muguras  

50 m brasā 

50 m tauriņstilā 

 

             SACENSĪBU PROGRAMMA: 

Lielais peldbaseins. II, III, IV, V grupas meitenes, zēni 

Reģistrācija – no plkst. 9.00 (aproču saņemšana) 

Iepeldēšanās – no plkst. 09.30 līdz plkst. 9.55 

Sacensību sākums – plkst. 10.00 

50 m peldējums brīvajā stilā meitenēm — II, III, IV, V, VI vecuma grupa  

50 m peldējums brīvajā stilā zēniem —  II, III, IV, V, VI vecuma grupa  

50 m peldējums uz muguras meitenēm —  III, IV, V, VI vecuma grupa 

50 m peldējums uz muguras zēniem —  III, IV, V, VI vecuma grupa 

Apbalvošana 50 m peldējumiem brīvajā stilā 

Apbalvošana 50 m peldējumam uz muguras 

50 m peldējums brasā meitenēm —  V, VI vecuma grupa 

50 m peldējums brasā zēniem —  V, VI vecuma grupa 

50 m peldējums tauriņstilā meitenēm —  VI vecuma grupa 

50 m peldējums tauriņstilā zēniem —  VI vecuma grupa 

Apbalvošana 50 m peldējumiem brasā  



 

Apbalvošana 50 m peldējumam tauriņstilā 

 

 

Mazais peldbaseins. I grupas meitenes, zēni 

Mazā peldbaseina (10 m) šķērsošana peldus 

grupa | vecums |  reģistrācija | peldējums  

     1.1.     | 5–6 gadi |  10.30          |  11.00 

    1.2.     | 5–6 gadi |  11.30          |  12.00 

    1.3.     | 6–7 gadi |  12.30          |  13.00 

     

APBALVOŠANA: 

 Visi dalībnieki saņem piemiņas veltes, veicināšanas balvas. 

 Mazā peldbaseina šķērsošana brīvajā stilā — visi dalībnieki ir uzvarētāji, saņem diplomus un medaļas par 

dalību.  

 Visās 50 m distancēs — trīs labākās meitenes un trīs labākie zēni katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar 

medaļām un diplomiem. 

 

PIETEIKUMI: 

Pieteikšanās notiek elektroniski, no dalībnieka likumiskā pārstāvja puses mājas lapā www.olimpiskais.lv 

aizpildot reģistrācijas anketu līdz 2019. gada 4. decembrim.  Reģistrācija sacensību dienā, uzrādot QR 

kodu, kas apliecina apmaksātu dalības maksu, bērna pilnvarotajam pārstāvim parakstot apliecinājumu 

par personas datu apstrādi saskaņā ar nolikumā minētajiem mērķiem un saņemot aproci.   

 

DALĪBAS MAKSA:  

Sacensību dalībniekam — 4,50 EUR (četri euro, 50 centi).  

Vecākiem Atpūtas zonas apmeklējums visā sacensību norises laikā — 5,00 EUR.  

Pavadošajām personām, kas nevēlas izmantot Atpūtas zonu, tiek izsniegtas apmeklētāju kartes.  

Dalības maksa un apmeklējuma maksa vecākiem veicama, izmantojot EOC ONLINE veikalu, pēc 

reģistrācijas anketas aizpildīšanas.  

 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI: 
1. Visiem “Elektrum Olimpiskā centra” sacensības peldēšanā “Ziemas izaicinājums 2019”, turpmāk 

tekstā Sacensības, dalībniekiem un skatītājiem Sacensību norises laikā ir saistoši EOC 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, kurās 

atļāvis audzēkņa peldētapmācības treneris. 



 

4. II, III, IV,V grupas dalībniekiem nav atļauts izmantot jebkāda veida palīglīdzekļus, kas var uzlabot 

viņu ātrumu, izturību vai peldspēju. 

5. I vecuma grupa drīkst izmanto peldspēju uzlabojošas vestes, jostas, u.c palīglīdzekļus. 

6. Sacensību rezultāti tiks publiskoti EOC mājaslapā www.olimpiskais.lv un Facebook profilā 

www.facebook.com/olimpiskais , Klientu apkalpošanas centrā, kā arī ar rezultātiem varēs 

iepazīties pie saviem peldētapmācības treneriem.  

7. Dalībnieka likumiskais pārstāvis uzņemas visu atbildību un apliecina, ka Sacensību dalībnieka 

veselības stāvoklis un viņu fiziskās/emocionālās spējas atbilst sekmīgai dalībai Sacensībās. 

8. Sacensību organizatori ir tiesīgi aizrādīt Sacensību dalībniekam, ja tiek pārkāpti EOC 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, 

EOC ir tiesīgs liegt Sacensību dalībniekam turpināt dalību Sacensībās un izslēgt no tām, 

neatmaksājot samaksāto dalības maksu. 

9. Personas datu apstrādes mērķis ir EOC 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, ESC 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. 

10. Pārzinis Sacensību dalībnieka un Pārstāvja personas datu apstrādei iepriekš norādītajiem 

mērķiem ir SIA “Olimpiskais sporta centrs”, turpmāk tekstā OSC, Reģ. Nr.40003558463, juridiskā 

adrese: Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013. 

11. Personas datu saņēmēji ir OSC un OSC darbinieki, kas saistīti ar Sacensību organizēšanu. 

12. Ar Sacensību īstenošanu saistītos dokumentus, kuros ietverti Pārstāvja un bērna personas dati, 

OSC glabā līdz 2022. gada 31. decembrim. Iestājoties glabāšanas beigu termiņam, OSC minētos 

līgumus iznīcina. 

13. Pārstāvim ir tiesības piekļūt saviem un bērna Līguma ietvaros 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. 

14. Sacensību norises laikā var tikt fotografēts un uzņemts video. Uzņemtie fotoattēli un video var 

tikt publiskoti EOC mājaslapā www.olimpiskais.lv un EOC sociālajos tīklos — Facebook, Twitter 

un Instagram kontos (facebook.com/olimpiskais; twitter.com/olimpiskais; 

instagram.com/olimpiskais.lv). Parakstot reģistrācijas anketu un samaksājot dalības maksu, 

Pārstāvis piekrīt Sacensību norises laikā uzņemto fotoattēlu un video materiālu publiskošanai. 

Pārstāvis ir informēts, ka jebkurā brīdī var atsaukt savu piekrišanu iepriekš minēto datu apstrādei 

un publiskošanai, kā rezultātā publiskotie dati tiks nekavējoties dzēsti un jauni netiks izvietoti. 

15. Skatītājiem un pavadošajām personām peldbaseinu zonā jālieto maiņas apavi. 



 

 

                             


