LATVIJAS XXXII UNIVERSIĀDES
(2021./2022.studiju gads)
NOLIKUMS
PELDĒŠANĀ
1. Vieta un laiks Sacensības notiks Jelgavā, LLU peldbaseinā, 2021.gada 3.decembrī
Sacensību sākums plkst.12.30, iesildīšanās plkst. 11.45
Rezultātus fiksēs ar OMEGA elektronisko laika fiksēšanas iekārtu.

2. Dalībnieki

Universiādes sacensībās piedalās Latvijas Augstākās izglītības iestādēs
(augstskolas un koledžas) studējošie (klātienes un neklātienes),
(profesionālo studiju, bakalauri, maģistranti, doktoranti, medicīnas
augstskolu rezidenti) un attiecīgās augstskolas 2019. gada absolventi.
Dalībnieku skaits neierobežots. Komandu vērtējumā ieskaita atsevišķi 10
individuālos un 1 stafešu rezultātu sievietēm; 12 individuālos un 1 stafešu
peldējumu rezultātus vīriešiem. Katrs dalībnieks var piedalīties 2
individuālajās disciplīnās un 1 stafetē.

3 Epidemioloģiskie noteikumi
Sacensības norisinās „zaļajā režīmā” un sacensībās piedalās un to norises vietās atrodas tikai
personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu (papīra vai digitālā formā),
kā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamie, kuriem ir
sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

4. Programma
50 m brīvais stils
50 m brass
50 m mugura
50 m tauriņstils
Apbalvošana
4 x50 m stafete, brīvais stils, sievietes
4 x 50 m kombinētā stafete, vīrieši

100 m brīvais stils
100 m brass
Apbalvošana
100 m mugura
100 m komplekss
Apbalvošana

5.Vērtēšana
Komandu kopvērtējumā punkti tiek skaitīti pēc sistēmas
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*Komandas iegūtie punkti stafetēs tiek dubultoti.

6. Vadība
7. Apbalvošana
8. Pieteikumi

Sacensības organizē un vada LASS apstiprināta tiesnešu kolēģija.
Uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un medaļām. Atsevišķi sieviešu un
vīriešu augstskolu kopvērtējumā pirmo 3 vietu ieguvēju komandas tiek
apbalvotas ar kausiem.
Iepriekšējie pieteikumi jāiesniedz līdz 2021.gada 30.novembrim
plkst.20.00 uz e-pasta adresi : lena.d6@inbox.lv
Tehniskie pieteikumi un starta kartiņas jāiesniedz sacensību dienā
līdz. pl. 11.45
Visiem dalībniekiem jābūt informētiem par drošības noteikumu
ievērošanu sacensību laikā.
Piesakoties Latvijas Universiādes sacensībām, dalībnieks, parakstot
pieteikumu, apliecina, ka ir sniedzis piekrišanu sacensību organizatoriem
un LASS publiskot pasākuma rezultātus, uzņemtās fotogrāfijas un video
materiālus.

9. Dalībnieku uzņemšana
Ar komandējumu saistītos izdevumus sedz komandējošā organizācija, Latvijas augstskolu
savienība, Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

