Krimuldas novada atklātās sacensības peldēšanā

SALDĀ JAUNĀ GADA BALVA
NOLIKUMS

I. Mērķis un uzdevumi
Popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu - peldot.
Veicināt peldēšanas prasmes un meistarības izaugsmi.
Noskaidrot labākos peldētājus astoņās vecuma grupās.
II. Organizatori
Sacensības organizē un vada Krimuldas vidusskolas peldbaseins, finansē Krimuldas novada
dome. Galvenais tiesnesis Līga Ozoliņa, tālr.29114779.
III. Laiks un vieta
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930 Krimuldas vidusskolas peldbaseinā.

Iesildīšanās no plkst. 900

IV. Dalībnieki
Sacensības notiek 8 vecuma grupās:
1.grupa – 18 gadi un jaunāki (2000.g.dz.un jaun.)
2.grupa – 19 - 25 gadi (1999. - 1993.g.dzim.)
3.grupa – 26 - 32 gadi (1992. - 1986.g.dzim.)
4.grupa – 33 - 39 gadi (1985. - 1979.g.dzim.)
5.grupa – 40 - 46 gadi (1978. - 1972.g.dzim.)
6.grupa – 47 - 53 gadi (1971. - 1965.g.dzim.)
7.grupa – 54 - 60 gadi ((1964. - 1958.g.dzim.)
8.grupa – 61 gads un vec. (1957.g.dzim un vec.)
Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, veselības stāvokļa atbilstību sacensībām ar parakstu un zīmogu
apliecina ārsts. Dalībnieki, kas vecāki par 18 gadiem, veselības stāvokļa atbilstību sacensībām apliecina ar
savu parakstu.

V. Sacensību norise
7. un 8.grupa ---- 25m uz muguras +25m BRĪVAIS STILS – siev., vīr.
1.- 6.grupa ---- 100 m KOMPLEKSS – siev., vīr.

*JAUTRĀS STAFETES (3 dalībnieki komandā)
Reģistrējoties, DALĪBNIEKS ar parakstu apstiprina, ka ir iepazinies ar NOLIKUMU, Drošības
noteikumiem un veselības stāvoklis atbilst sacensībām.
Informējam, ka sacensību laikā tiks veikta fotografēšana, filmēšana. Iegūtie materiāli tiks
izmantoti peldbaseina publicitātes vajadzībām internetā un drukātajos materiālos.
VI. Pieteikšanās un dalības maksa
DALĪBAS MAKSA: 4,- euro,
Krimuldas novadā deklarētajiem 2,- euro, (Jāuzrāda NOVADNIEKA KARTE).
Pieteikties iepriekš galvenajam tiesnesim L.Ozoliņai pa tālr. 29114779 vai e-pastu:
baseins@krimulda.lv. Individuālās dalībnieku kartiņas jāiesniedz sekretariātā pirms iesildīšanās sākuma.
VII. Apbalvošana
1.- 3.vietu ieguvējus katrā grupā apbalvo ar medaļām. Visi dalībnieki saņem saldumu balvas.
Sacensībās tiks piešķirtas vairākas Krimuldas peldbaseina veicināšanas balvas.
Nolikumu sagatavoja

L.Ozoliņa, tālr.29114779

