
Peldēšanas vecmeistaru atklātās starptautiskās sacensības

“Kokneses Rudens 2015”
N O L I K U M S

ar ВAKER Nutrition atbalstu
“BAKER Nutrition - tikai kvalitatīvs sporta uzturs profesionāļiem!”

Sacensību vieta Parka iela 27a, Koknese, Latvija (100 km Daugavpils virzienā no
Rīgas)
Kokneses sporta centra 25 m peldbaseins, 4 celiņi, elektroniskā laika
kontrole.

Sacensību laiks 2015. gada 14. novembrī
Sacensību sākums:
1. sesija plkst.11.00,
2. sesija plkst.15.00.
Reģistrācija no plkst. 09:30,
iesildīšanās plkst.10.00.
2 sesijas iesildīšanās plkst.14.30.

Sacensību
galvenais tiesnesis

Jānis Dzenis

Sacensību
sekretārs

Ģirts Treiguts

Dalībnieki Sacensībās drīkst piedalīties peldēšanas vecmeistari no 25 gadu vecuma,
kā arī visi peldēšanas sporta atbalstītāji no 18 gadu vecuma grupā «0».
Visiem sportistiem ir jābūt reģistrētiem FINA atzīto peldēšanas klubu vai
sporta organizāciju biedriem.

Pieteikšanās Iepriekšējus pieteikumus sūtīt uz e-pasta adresi:
info@champions.lv ar atzīmi „Kokneses rudens”.
Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas
gads, pilsēta, klubs, distance un rezultāts.
Viens dalībnieks drīkst startēt ne vairāk kā 4 distancēs (ne vairāk par 2
katrā sesijā).
Pieteikumu pēdējā diena 09.11.2015

Dalības maksa 25 EUR. Dalības maksā iekļauta starta nauda, pusdienas un maksa par
furšetu pēc sacensībām.
Rekvizīti:

PK Champions
Reģ. Nr.: 50008233821
AS Swedbank
kods HABALV22
LV30HABA0551039761911

Var norēķināties uz vietas sacensību dienā.
Atsevišķas iespējas: sacīkšu dalības maksa - 15 Eur, maksa par
pusdienām - 3 Eur, maksa par banketa -10 Eur.

Vecuma grupas Dalībnieku vecums tiek aprēķināts uz 2015.gada 31.decembri.
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F 50-54 g.v. M 85-89 g.v.

Sacensību programma:

1. sesija, sākums plkst. 11.00:

50m brīvais stils (siev.,vīr.)
50m uz muguras (siev.,vīr.)
50m brass (siev.,vīr.)
50m tauriņstils (siev.,vīr.)
200m brīvais stils (siev.,vīr.)
200m uz muguras (siev.,vīr.)
200m brass (siev.,vīr.)
200m tauriņstils (siev.,vīr.)
200m komplekss (siev.,vīr.)

2. sesija, sākums plkst. 15.00:

100m brīvais stils (siev.,vīr.)
100m uz muguras (siev.,vīr.)
100m brass (siev.,vīr.)
100m tauriņstils (siev.,vīr.)
100m komplekss (siev.,vīr.)
400m brīvais stils (siev.,vīr.)
400m komplekss (siev.,vīr.)
8x25m stafete (2siev+6vīr.)
ne mazāk ka 2 sviev.

Apbalvošana Visi dalībnieki saņems sertifikātus par piedalīšanos sacensībās.
10 labākās sievietes un 10 labākie vīrieši (saskaņā ar FINA MASTERS
POINT Calculator 2013) tiks apbalvoti ar vērtīgām balvām. Punkti tiks
skaitīti par 2 distanču augstvērtīgākajiem rezultātiem.

Sportists (-e) vecumā no 40 gadiem un vairāk, par distanci 400m b/s,
savācot lielāko punktu skaitu, saskaņā ar FINA MASTERS POINT
Calculator 2013, saņems ceļojošo kausu “Bronzas bebru”.

Paredzētas speciālās balvas stafetes dalībniekiem. Komandas rezultāts
tiek aprēķināts pēc koeficienta, kas paredz kopējo komandas dalībnieku
vecumu.

Bankets Tematika ‘Karību jūras pirāti’. Dreskods atbilstoši vakara programmai.
Ir paredzēta jautrais mielasts, ieguvumu dalīšana (apbalvošana),
konkursi, viktorīnas, dzīvā mūzika pirātu stilā.
Banketa sākums: ~17.30., norises vieta: viesumāja „Kalnavoti”.

Informācija Edgars Ozoliņš, tālr. 29203861; e-pasts: edgars.ozolins59@gmail.com
Jānis Dzenis, tālr. 29117795

Apmešanās Viesu māja “Kalnavoti”.
Kontaktpersona: Jānis Dzenis, tālr.: 29117795 (mājaslapa
www.koknese.lv)

Informācija www.champions.lv

Organizatori patur tiesības veikt atsevišķas izmaiņas sacensību un pasākuma nolikumā.


