XI Baltijas valstu atklātais čempionāts peldēšanā vecmeistariem
The RIGAS AMBER CUP 2019
NOLIKUMS
I. Sacensību mērķis:
• Noskaidrot Baltijas reģiona labākās vecmeistaru kustības komandas un peldētājus.
II. Sacensību vieta un laiks:
• Sacensības notiek 16. un 17. februārī BJBS „Rīga” sporta kompleksa „Daugavas sporta
nams” (Kr. Barona iela 107, Rīga, Latvija) 25m, 6 celiņu peldbaseinā ar OMEGA Ares 21
elektronisko laika fiksēšanas sistēmu.
III. Sacensību organizācija un vadība
• Sacensības organizē biedrība ""HANDICAP" vecmeistaru un invalīdu peldēšanas klubs"
sadarbībā ar Latvijas Peldēšanas federāciju, Rīgas domes Izglītības, Kultūras un sporta
departamentu un BJBS „Rīga” sporta kompleksu „Sporta nams “Daugava””.
• Sacensības notiek saskaņā ar FINA peldēšanas sacensību noteikumiem un prasībām, un
sacensību nolikumu.
IV. Sacensību dalībnieki un vecuma grupas:
• Katras komandas sastāvā 12 peldētāji.
• Katrs sacensību dalībnieks drīkst startēt ne vairāk kā 2 disciplīnās katrā čempionāta sesijā,
neskaitot stafetes peldējumu, un ne vairāk kā 2 stafetēs.
• Individuāli labākie peldētāji tiks noteikti, summējot divās distancēs iegūtos punktus,
izmantojot jaunāko DSV Master Performance Table.
• Komandu ieskaitē, punkti tiks skaitīti pēc sekojošas sistēmas:
o Individuālajās disciplīnās: sportists, kurš ieguvis 1.vietu disciplīnā (saskaņā ar DSV
Master Performance Table 2013) saņem 12 p.; 2.vietu – 10 p.; 3.vietu – 8 p.; 4.vietu - 7
p.; 5.vietu - 6 p.; 6.vietu – 5 p.; 7.vietu - 4 p.; 8.vietu – 3 p.; 9.vieta – 2 p.; 10.vieta – 1 p..
o Stafešu peldējumos: 1.vieta – 24 p.; 2.vieta – 20 p.; 3.vieta – 16 p.; 4.vieta - 14 p.; 5.vieta
- 12 p.; 6.vieta - 10 p.; 7.vieta - 8 p.; 8.vieta - 6 p.; 9.vieta – 4 p.; 10.vieta – 2 p.
o Komandu ieskaitē dalībnieki punktus saņems par divām pieteikumā norādītajām
distancēm. (ja pietiekumā nav norādītas komandas ieskaites distances, tās izvēlas
datorprogramma automātiski un pēc pieteikumu iesniegšanas, pretenzijas netiek
pieņemtas).
• Katrs dalībnieks personīgi ir atbildīgs par savu veselības stāvokli.
• Dalībnieku vecums tiek noteikts uz 31/12/2019 ieskaitot.
• Vecuma grupas individuālajās disciplīnās:
A 25-29
E 45-49
H 60-64
L 80-84
B 30-34
F 50-54
I 65-69
M 85-89
C 35-39
G 55-59
J 70-74
N 90-94
D 40-44
G 55-59
K 75-79
O 95+
• Vecuma grupas stafetēs:
A 100-119
E 240-279
B 120-159
F 280-319
C 160-199
G 320+
D 200-239
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V. Tautas klase:
Tautas klasē, dalībnieki var startēt 50m br./st. peldējumā. Tautas klasē startē dalībnieki, kas nav
aktīvi veterānu sporta sacensību dalībnieki. Tautas klases visi dalībnieki tiek apbalvoti ar
medaļām.
VI. Starta nauda:
• LPF licencētajiem sportistiem: 20.00 EUR .
• Par licencēto sportistu starta naudas iemaksu ir atbildīga tos pārstāvošā organizācija
vai tās deleģētais pārstāvis, kura pienākums ir veikt starta naudas iemaksas par visiem
komandas dalībniekiem vienlaicīgi.
• Par katru pieteikto stafeti: 20.00 EUR.
• Tautas klasē: 15.00 EUR
• Dalībniekiem, kuri nepārstāv nevienu no LPF biedrorganizācijām, starta nauda ir
jāiemaksā ne mazāk kā 7 dienas pirms sacensību sākuma un jāatsūta maksājuma
uzdevums uz e-pasta adresi: info@rigaambercup.lv
• Skaidas naudas maksājumi netiek pieņemti.
• Rēķins par aprēķināto starta naudu tiks nosūtīts uz pieteicēja elektronisko adresi pēc
pieteikumu aizpildīšanas un iesniegšanas swimrankings.net datu bāzē vai iesūtīšanas uz epasta adresi: info@rigaambercup.lv
VII. Pieteikumi:
• Sacensību pieteikumi ir jāaizpilda elektroniskā formātā, reģistrējoties tiešsaistes pieteikumu
sistēmā: https://www.swimrankings.net/manager/ vai aizpildot sacensību pieteikuma formu
.xls formātā (pielikumā)
• Tehniskā pieteikuma kopsavilkums (.pdf formātā no tiešsaistes pieteikumu sistēmas) un
stafešu peldējumu vārdisko sastāvu ir jāiesūta līdz 09.02.2019. plkst. 20.00 uz e-pasta adresi:
info@rigaambercup.lv , e-pasta nosaukumā (tematā) norādot:
o sacensību nosaukumu;
o komandas nosaukumu.
• Pēc norādītā pieteikumu iesūtīšanas termiņa, dalībnieku reģistrācijas lapa tiks slēgta
• Pēdējās pieteikumu korekcijas jāiesūta līdz 12.02.2019. plkst. 20.00 (dalībnieku saraksta
izdrukāšanas brīdim) uz e-pasta adresi: info@rigaambercup.lv, kad tiek aprēķināts
komandu starta naudas apmērs.
• Nosūtot pieteikumu sacensībām, sporta skola/klubs vai individuāls sportists apstiprina, ka
apzinās savu veselības stāvokli un uzņemas personīgu atbildību par savu veselību sacensību
laikā.
• Komandas stafešu pieteikuma kartiņas ar peldētāju vārdiem un uzvārdiem jāiesniedz vēlākais
1 stundu pirms attiecīgās sacensību sesijas sākuma sacensību sekretariātā.
• Peldētāja slimības gadījumā, komandas pārstāvis viņa vietā var pieteikt citu peldētāju uz
iepriekš pieteiktajām distancēm vēlākais 1 stundu pirms sacensību sākuma.
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VIII. Sacensību programma
16. februāris (sestdiena)
Dalībnieku reģistrācija – 14:00

17. februāris (svētdiena)

I sesija
Starts plkst. 15:30 (iesildīšanās – 15:00)

II sesija
Starts plkst. 10:00 (iesildīšanās – 9:30)

50m brīvais stils tautas klasei (sievietes, vīrieši)

50m brīvais
traucējumiem

stils

personām

200m komplekss (sievietes, vīrieši)
50m tauriņstils (sievietes, vīrieši)
50m uz muguras (sievietes, vīrieši)
100m brīvais stils (sievietes, vīrieši)
200m tauriņstils (sievietes, vīrieši)
200m uz muguras (sievietes, vīrieši)
100m brass (sievietes, vīrieši)
4x50m kombinētā stafete (mix.)

50m brīvais stils
50m brass
100m uz muguras
100m tauriņstils
200m brīvais stils
200m brass
100m komplekss
4x50m brīvā stila stafete (mix.)

ar

kustību

Apbalvošana 30 min pēc pēdējā starta
IX. Vērtēšana un apbalvošana:
• Individuālo disciplīnu 1.–3.vietas ieguvējus katrā vecuma grupā apbalvo ar atbilstoša kaluma
sacensību medaļām un diplomiem.
• Individuāli 10 labākās sievietes un 10 labākie vīrieši divu distanču summā pēc punktiem
saskaņā ar jaunāko DSV Master Performance Table, tiks apbalvoti ar balvām.
• Komandu vērtējumā 3 labākās komandās saņems sacensību galveno balvu – Dzintara kausu:
o par 1.vietu – lielais kauss
o par 2.vietu – kauss
o par 3.vietu – kauss
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