
  

 

NOLIKUMS 

Jelgavas atklātais čempionāts ziemas peldēšanā „12. Jelgavas Roņu Kauss”, 

17. Latvijas čempionāta ziemas peldēšanā 1.posms.  
(saskaņā ar „International Winter Swimming Association” noteikumiem) 

 

1. Mērķis un uzdevums 

Pulcināt Latvijas un starptautiskos ziemas peldētājus, turpinot ikgadējo tradīciju. Veicināt norūdīšanās un            

ziemas peldēšanas attīstību, klubu un grupu veidošanu Latvijā. Popularizēt norūdīšanos un ziemas peldēšanu             

Latvijas iedzīvotāju vidū, aktivizēt jau esošo ziemas peldētāju kopu darbību, kā arī sadarbību starp klubiem,               

sadarbību ar vietējām pašvaldībām, sabiedriskajām un komercorganizācijām. Noskaidrot Latvijas labākos individuālos           

peldētājus un komandas, noteikt uzvarētājus 17. Latvijas čempionāta ziemas peldēšanā pēc 1.posma, un 2.posms              

notiks 2021.gada 23.janvārī Liepajā. Čempionātā var piedalīties jebkuras valsts sportisti. Čempionāts iekļauts            

pasaules pasākumu kalendārā. 
 

2. Vieta un laiks 

Sacensības notiks 2020.gada 7.novembrī, plkst.11.00 – Pilssalas 4 “Jelgavas Jahtklubs”, Jelgava, kur tiks             

uzstādīts pontonu sistēmas baseins ar 6 - 8 peldēšanas celiņiem 25 metru garumā ar starta un finiša iekārtām                  

(Pielikums Nr4 „Čempionāta izvietojums”). 
 

3. Vadība 

Ziemas peldēšanas čempionātu organizē biedrība “Jelgavas Roņi” sadarbībā ar biedrību „Jelgavas Jahtklubs            

JJK” un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta servisa centrs” ar LZPF (Latvijas Ziemas Peldēšanas Federācija) un                

IWSA (Starptautiskā Ziemas Peldēšanas Asociācija) atbalstu. 

4. Distances 

Sacensības notiks 7 veidu distancēs: 

1.distance: Klubu komandu stafete 4 x 25m, vecuma grupās S1 (līdz 150 gadiem), S2 (151+);  

2.distance. Tautas klase “Jaunie roņi” – iemērkšanās ūdenī;  

3.distance. (Latvijas čempionāta distance (turpmāk - LČD)) 25m brasā ar laika kontroli 13 vecuma grupās  

(A1-J2), atsevišķi sievietes un vīrieši; 

4.distance. (LČD) 25m tauriņstils ar laika kontroli 13 vec. grupās (A1-J2), atsevišķi sievietes, vīrieši  

5.distance. (LČD) 50m brīvajā stilā ar laika kontroli 13 vec. gr. (A1-J2), atsevišķi sievietes un vīrieši;  

6.distance. Tautas klase “Roņi” – pelde ne vairāk kā 50 m bez laika kontroles.  

7.distance. (LČD) 100m brass “Head-Up” 13 vecuma grupās (A1-J2), atsevišķi sievietes un vīrieši; 

5. Sacensību programma 

08:00   Čempionāta birojs "Info centrs JRK" ir atvērts; 
08:30 - 10:30 
 
11:00 - 11:15 

Čempionāta dalībnieku reģistrācija un akreditācija (Info Centrs "JR") Pilssalas 4,          
Jelgava; 
Čempionāta atklāšanas ceremonija; 

11:20 - 11:40 
 
 
12:00 - 12:30 
12:40 - 13:40 
 
14:00 - 14:20 
 

Komandas stafete 4 x 25m brīvajā stilā ar laika kontroli 2 vecuma grupās "S1"              
(līdz 150) un "S2" (151+) 4 komandas dalībnieku vecuma summa un "Show"            
komandas stafetes peldejumi; 
„TAUTAS KLASE”- „Jaunie Roņi”– iemērkšanās aukstajā ūdenī; 
25m “Head-Up” brasā ar laika kontroli 13 vecuma grupās (A1-J2), atsevišķi           
sievietes un vīrieši, sākot no vecākās sieviešu vecuma grupas; 
25m tauriņstils „Ice-butterfly” ar laika kontroli 13 vecuma grupās (A1-J2),          
atsevišķi sievietes un vīrieši, sākot no vecākās sieviešu vecuma grupas; 
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14:30 - 14:45 
 
 
14:50 - 15:20 
 
15:30 - 16:00 
 
16:30 - 17:30 

50m brīvajā stilā ar laika kontroli 13 vecuma grupās (A1-J2), atsevišķi sievietes un             
vīrieši, sākot no vecākās sieviešu vecuma grupas; 
 
„TAUTAS KLASE” - “Roņi” – pelde ne vairāk kā 50m bez laika kontroles; 
 
100m "Head-Up" brasā ar laika kontroli 13 vecuma grupās (A1-J2), atsevišķi           
sievietes un vīrieši, sākot no vecākās sieviešu vecuma grupas; 
Čempionāta apbalvošana un noslēguma ceremonija 
(Sākuma laiks tiks paziņots! Lūdzu, sekojiet informācijai!) 
 

(Atkarībā no laika apstākļiem un pieteikto dalībnieku skaita organizatoram ir tiesības mainīt programmu, mutiski informējot                

sacensību dalībniekus. Jelgavas atklātais čempionāts tiks atlikts ja ūdens līmenis paaugstināsies virs normas un arī ja upes                 

straume palielināsies virs normas). 
 

6. Dalībnieki  
 

Sacensības ir atklātais čempionāts, tajās var piedalīties jebkuras valsts peldētājs. 

Sacensībās var piedalīties 300 dalībnieku, sasniedzot šo skaitu pieteikumu pieņemšana var tikt pārtraukta. 

Sacensībās piedalās dalībnieki, kuri ir reģistrēti sacensībām. 

Sacensību dalībniekiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, nepieciešama vecāka, aizbildņa vai pilnvarotās personas             

klātbūtne sacensībās un reģistrācijā klātienē, kas arī paraksta pieteikumu. 

Dalībnieki, kas pirmo reizi piedalās ziemas peldēšanas sacensībās drīkst veikt tikai vienu distanci. 

Sacensību dalībnieki tiek sadalīti sekojošās vecuma grupās pēc dzimšanas gada. Dalībnieku pilni gadi nosakāmi uz               

31. oktobri 2021.g.  saskaņā ar IWSA noteikumiem.  
SVARĪGI: tam, kurš dzimis novembrī/ decembrī, jānosaka pilnu gadu skaitu! 

Vecuma grupas 

Vecuma grupa Dzimšanas datumi Vecums sievietēm un vīriešiem 

A1 no 01.11.2006. un vēlāk līdz 14 gadiem 

A2 no 01.11.2001. līdz 31.10.2006. no 15 līdz 19 gadiem 

B no 01.11.1991. līdz 31.10.2001. no 20 līdz 29 gadiem 

C no 01.11.1981. līdz 31.10.1991. no 30 līdz 39 gadiem 

D no 01.11.1976. līdz 31.10.1981. no 40 līdz 44 gadiem 

E no 01.11.1971. līdz 31.10.1976. no 45 līdz 49 gadiem 

F no 01.11.1966. līdz 31.10.1971. no 50 līdz 54 gadiem 

G no 01.11.1961. līdz 31.10.1966. no 55 līdz 59 gadiem 

H no 01.11.1956. līdz 31.10.1961. no 60 līdz 64 gadiem 

I no 01.11.1961. līdz 31.10.1956. no 65 līdz 69 gadiem 
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J no 01.11.1946. līdz 31.10.1951. no 70 līdz 74 gadiem 

J1 no 01.11.1941. līdz 31.10.1946. no 75 līdz 79 gadiem 

J2 līdz 01.11.1941.g. un vecāki 80 gadi un vecāki 

Dalībnieku pilni gadi nosakāmi uz 31. oktobri 2021.g. (pēc IWSA noteikumiem) SVARĪGI: tam, kurš dzimis novembrī/ 

decembrī, jānosaka pilnu gadu skaitu! (Sīkāku informāciju skatīt IWSA noteikumi).  

„TAUTAS KLASE” ir ziemas peldētāji  sievietes un vīrieši visās vecuma grupās no A1 (līdz 14 gadiem) līdz J2 (80 gadi 

un vecāki) kuri piedālīsies distancēs: „Jaunie Roņi” un „Roņi”. 
 

Stafešu komanda 4 x 25m freestyle, 2 vecuma grupas: «S1» 4 peldētāju vecumu kopsumma  ≤ 150 gadi un «S2» 4 

peldētāju vecumu kopsumma  ≥ 151 gadi. 

 

7. Iepriekšējā pieteikšanās sacensībām internetā 

Sacensībās var piedalīties jebkurš peldētājs, kurš aizpilda un iesniedz pieteikuma veidlapu sacensību            

organizatoriem. 

Sacensību dalībnieku pieteikšanās: līdz 2020.g. 31.oktobrim mājas lapā jelgavasroni.lv  

Dalībnieku akreditācija notiks 2020.gada 7. novembrī, Pilssalas 4 “Jelgavas Jahtklubs”, Jelgavā – „JRK” Info centrā. 

 

Līdz 2020.g. 31. oktobrīm plkst. 23:59 iepriekšējā pieteikšanās internetā tiek veikta mājaslapā jelgavasroni.lv 

Lai pieteiktos sacensībām internetā: 

mājaslapā jelgavasroni.lv tiek aizpildīta sacensību pieteikuma forma caur IWSA ID profili 

https://events.iwsa.world/en/how_to-get-iwsaid/ ; 
pārskaitīta dalības maksa caur PayPal vai uz organizatora norēķinu kontu saskaņā ar tālāk norādīto cenrādi: 

Biedrība ,, Jelgavas Roņi ’’  

Reg.Nr.40008103595  

Kr.Barona 5-36, Jelgava  

LV-3001, LATVIJA  

SWEDBANK, HABALV22  

konts: LV54HABA0551014351553 

Maksājuma mērķis: Dalībnieka IWSA ID, vārds, uzvārds un distance/-es. 
 

Piesakoties sacensībām internetā, dalībnieks apņemas arī reģistrācijā klātienē 7. novembrī uzrādīt personu            

apliecinošu dokumentu un dalībnieku sarakstā ar savu parakstu apliecina: 

piekrišanu sacensību nolikumam; 

sava veselības stāvokļa atbilstību ziemas peldēšanai ūdenī no 0 līdz +5C; 

personīgu atbildību par savu veselības stāvokli sacensību laikā. 

8. Reģistrācija sacensībām klātienē 

6. novembrī no pulksten 15.00 līdz 20.00 reģistrācija un dalības apmaksa tiek veikta klātienē iepriekšējā               

reģistrācijā Pilssalas 4 “Jelgavas Jahtklubs”, Jelgavā – „JRK” Info centrā. 

 

Sacensību dienā, 7. novembrī, no pulksten 09.00 līdz 10.30 reģistrācija un dalības apmaksa tiek veikta               

klātienē reģistratūrā Pilssalas 4 “Jelgavas Jahtklubs”, Jelgavā – „JRK” Info centrā. 
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Reģistrējoties sacensībām klātienē dalībnieks: 

apņemas uzrādīt personu apliecinošu dokumentu; 

aizpilda sacensību dalības pieteikuma anketu*; 

samaksā dalības maksu skaidrā naudā. 

Aizpildot sacensību dalības pieteikuma anketu, dalībnieks ar savu parakstu apliecina: 

piekrišanu sacensību nolikumam; 

sava veselības stāvokļa atbilstību ziemas peldēšanai ūdenī no 0 līdz +5C; 

personīgu atbildību par savu veselības stāvokli sacensību laikā. 

*Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, pieteikuma anketu paraksta vecāki, aizbildnis vai pilnvarotā persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Dalības maksa 

Komandas stafete 4 x 25m brīvajā stilā ar laika kontroli 2 vecuma grupās "S1" (līdz 150) un "S2" (151+) 4                    
komandas dalībnieku vecuma summa un "Show" komandas stafetes peldejumi; 
„TAUTAS KLASE”- „Jaunie Roņi”– iemērkšanās aukstajā ūdenī; 
„TAUTAS KLASE” - “Roņi” – pelde ne vairāk kā 50m bez laika kontroles; 
25m “Head-Up” brasā ar laika kontroli vecuma grupās (B, C, D, E, F, G, H atsevišķi sievietes un vīrieši); 
25m “Head-Up” brasā ar laika kontroli vecuma grupās (A1, A2, I, J, J1, J2 atsevišķi sievietes un vīrieši); 
25m tauriņstils „Ice-butterfly” ar laika kont. Vec. grupās (B, C, D, E, F, G, H atsevišķi sievietes un vīrieši); 
25m tauriņstils „Ice-butterfly” ar laika kontr. Vec. grupās (A1, A2, I, J, J1, J2 atsevišķi sievietes un vīrieši); 
50m brīvajā stilā ar laika kontroli  vecuma grupās     (B, C, D, E, F, G, H atsevišķi sievietes un vīrieši); 
50m brīvajā stilā ar laika kontroli  vecuma grupās      (A1, A2, I, J, J1, J2 atsevišķi sievietes un vīrieši); 
100m "Head-Up" brasā ar laika kontroli vecuma grupās (B, C, D, E, F, G, H atsevišķi sievietes un vīrieši); 
100m "Head-Up" brasā ar laika kontroli vecuma grupās (A1, A2, I, J, J1, J2 atsevišķi sievietes un vīrieši); 

20 Eur 
 
5 Eur 
5 Eur 
10 Eur 
5 Eur 
10 Eur 
5 Eur 
10 Eur 
5 Eur 
10 Eur 
5 Eur 

 
No 2020.g. 1. līdz 7. novembrim, ieskaitot sacensību dienu + 30% (Cenas: 26, 13 un 7 eiro). 
Dalības maksas apmēru nosaka pēc tā datuma, kad tā tiek samaksāta, nevis pēc pieteikšanās datuma. Ja dalības                 
maksa līdz sacensību dienai nav pārskaitīta, tad sacensību dienā jāmaksā pilna maksa! 
Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas vai pasākums tiek atcelts nepārvaramu apstākļu (Force majeure) dēļ,              

iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta. 

Dalības maksā iekļauts: 

● pirts, baļļa, tēja; 

● starta komplekts; 

● sagatavots sacensību baseins (6-8 peldceliņi); 

● profesionāla glābēja uzraudzība; 

● medicīniskā palīdzība sacensību vietā; 

● ģerbtuves sacensību vietā; 

● balvas no sacensību sponsoriem un atbalstītājiem; 

● profesionāli fotogrāfi sacensību laikā; 
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● apliecinājums par dalību XVII Latvijas atklātajā ziemas peldēšanas čempionātā; 

● medaļas 1.-3.vietu ieguvējiem katrā distancē. 
 

10. Uzvarētāja noteikšana un apbalvošana 

Uzvarētāji tiek noteikti katrā disciplīnā un grupā atsevišķi vīriešiem un sievietēm. 

1.-3.vietas ieguvēji katrā vecuma grupā un disciplīnā tiek apbalvoti ar medaļām. 

Par 1 vietu katrā vecuma grupā „S1” un „S2” uzvarētāju stafešu komandas saņems «Jelgavas Roņu Kauss». 

«Jelgavas Roņu Kauss» Visi rezultāti tiks aprēķināti (pēc IWSA noteikumiem), un labākais peldētājs starp sievietēm un                

vīriešiem kopvērtējumā tiks apbalvots ar kausu. 

 „TAUTAS KLASE” visi dalībnieki  tiek apbalvoti  ar diplomiem un medaļām čempionāta pēc viņas peldējuma. 

Distancēs, kuras ietvertas abos Latvijas XVII ziemas peldēšanas čempionāta posmos (25m un 100m brass “Head-Up”,               

25m tauriņstils, 50m brīvais stils ar laika kontroli), abu posmu kopvērtējuma uzvarētāji tiks apbalvoti Latvijas ziemas                

peldēšanas sezonas noslēgumā (vieta un laiks tiks precizēti) vai apbalvojums tiks nogādāts atsevišķi pēc vienošanās ar                

uzvarētāju. 

11. Dalībnieku drošība 

• Dalībnieku drošībai sacensību vietā nodrošināts glābējs un mediķis. 

• Aizliegts pirms peldēšanas lietot stimulējošus medikamentus, alkoholu, iesmērēt ķermeni ar vielām, kas silda             

ķermeni. 

• Dalībniekiem obligāti jāiepazīstas un jāievēro sacensību drošības noteikumi. Dalībnieks apņemas necelt           

nekāda veida pretenzijas pret sacensību organizatoriem iespējamo traumu gadījumā, kas radušās paša            

dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai pārslodzes dēļ. 

• Ja dalībnieks redz, ka noteikumi netiek ievēroti, ieteicams brīdināt dalībnieku, kā arī skatītāju, kurš pārkāpj               

noteikumus un/vai paziņot par to sacensību organizatoriem. 

• Ja sacensības notiek ledū ierīkotā baseinā, peldot, iekāpjot un izkāpjot no baseina, jāuzmanās no baseina gala                

un sāna ledus sienām, lai sevi nesavainotu. 

• Epidemioloģiskās drošības pasākumus jāievēro atbilstoši sacensību dienā valstī noteiktajiem Covid-19          

noteikumiem. 

12. Dalībnieku apģērbs 

Apģērbs – parasts peldēšanas peldkostīms, peldbikses, peldbrilles, peldcepure. 

Apģērbs nedrīkst būt ar speciālu sildīšanas iespējām (termodrēbes). Jāpeld bez cimdiem, bez apaviem. 

 
 

13. Starta un finiša noteikumi 
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Distanču starts – bez lēciena ūdenī, atgrūžoties ar kājām no kāpnēm vai atbalsta sienas, turoties ar vienu roku pie                   

balsta. Pleciem jābūt zem ūdens. 

Distanču finišs – pieskaroties ar roku pie baseina gala sienas (dēļa).  

Dalībniekiem obligāti jāiepazīstas un jāievēro ar sacensību drošības noteikumiem. 

  

14. Īpašie noteikumi peldētājiem 

25 m, 100 m brasā „Head-Up” stils - visām vecuma grupām distancē ar laika kontroli peldēšanas stils ir                  

,,brasā" ar galvas virspusi virs ūdens.  

 

25 m „Ice-Butterfly” - visām vecuma grupām distancē ar laika kontroli peldēšanas stils ir tauriņstils „Delfins”,                 

ķermenis jāglabā uz krūtīm, abas rokas vienlaicīgi slīd uz priekšu virs ūdens, abu kāju kustības uz augšu un uz leju                    

jāveic vienā un tajā pašā laikā. 

50 m brīvajā stilā - visām vecuma grupām distancē ar laika kontroli peldēšanas stils ir brīvais stils, obligāti                  

nepieciešama ūdeni necaurlaidīga peldcepure.  Kūleņveida pagrieziens – aizliegts! Var lietot peldēšanas brilles.  

 Komandas stafetē – 4 x 25m, brīvais stils - obligāti jābūt abu dzimumu peldētajiem no viena kluba un                  

nepieciešama ūdeni necaurlaidīga peldcepure un peldēšanas brilles.  

Stafetes maiņa - ar roku pieskaroties baseina beigu malai. Pēc tam startē nākamais dalībnieks, kas jau atrodas 

ūdenī, uz kāpnēm vai platformas ar vienu roku turoties pie balsta. Pleciem jābūt zem ūdens.  

Dalībnieku sastāvs abos latvijas posmos var būt dažāds bet no viena klubā un viens komandas nosaukums. 

„TAUTAS KLASE”: „Jaunie Roņi"– iemērkšanās aukstajā ūdenī; 

                                  „Roņi" - peldēšana ne vairāk par 50m - brīvā stilā, bez laika kontroles; 
 

15. Rekordi 

 Latvijas rekordi, kuri reģistrēti visās vecuma grupās un visās distancēs un kurus ir apstiprinājusi Latvijas ziemas                

peldēšanas federācija (LZPF), atklātā baseinā, kura garums 25 metri ar kļūdu ± 5 cm. Čempionāta pieņemšanas aktu                 

parakstīs sacensību galvenais tiesnesis, tehniskās komitejas locekļi un apstiprinās LZPF prezidents vai valdes loceklis. 
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16. Protesti 
Jāiesniedz rakstiskā veidā sacensību organizatoriem ne vēlāk ka 15 min. laikā pēc pieņemtā lēmuma par               

peldējuma rezultātiem, iemaksājot drošības naudu 50 EUR apmērā. Protestu izskatīšana - pēc katras distances finišā.               
Ja protests apmierināts, drošības naudu atdod protesta iesniedzējam. Lai izvērtētu protestu, par pierādījumiem tiek              
pieņemti ieraksti tikai no čempionāta oficiālās kameras (ieraksti no citām ierīcēm netiek pieņemti kā pierādījumi,               
tiem ir informatīvs raksturs). 
 

17. Rezultāti 

Dalībnieku vieta grupā, vārds, uzvārds, IWSA ID, vecuma grupa, rezultāts, valsts, pilsēta un klubs/biedrība tiks               

publicēti mājaslapas jelgavasroni.lv čempionāta rezultātu sadaļā. 
 

18. Reklāma 

Piesakoties sacensībām, sacensību dalībnieki apliecina, ka piekrīt sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un            

videomateriālu izmantošanai sacensību organizatoru vajadzībām. 
 

19. Sacensību nolikums un, tā izmaiņas 

Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoru ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā, kā               
arī, iepriekš nebrīdinot dalībniekus, veikt izmaiņas šajā nolikumā. Organizatori nenes atbildību par dalībnieku             
nolikuma nezināšanu un neievērošanu. Sacensību dalībnieks viennozīmīgi piekrīt šim nolikumam un apņemas to             
ievērot. 
Pēdējās izmaiņas šajā nolikumā veiktas 29.09.2020. 

 

20. Personas datu aizsardzība 

Jelgavas ziemas peldētāju klubs “Jelgavas Roņi” kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku            
privātumu. Datu pārzinis ir Jelgavas ziemas peldētāju klubs “ Jelgavas Roņi”, adrese: Kr.Barona iela 5-36, Jelgava,                
LV-3001. Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei sacensību organizēšanas           
vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu,           
dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā. Publiski redzamajos              
rezultātos ir redzams dalībnieka izvēlētā distance, vārds, uzvārds, IWSA ID, klubs un/vai pilsēta un izcīnītā vieta. Ja                 
dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē čempionāta organizators uz              
e-pastu jelgavasroni@gmail.com. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā           
“Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību              
dalībniekiem. Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas              
datos. Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu            
izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā jelgavasroni.lv,            
medijos un sociālajos portālos. 
Dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt               
dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā               
brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties, sūtot savas vēlmes uz e-pastu jelgavasroni@gmail.com. 

 

KONTAKTI: jelgavasroni@gmail.com Aleksandrs Jakovļevs +371 29242520, Tatjana Jefimova +371 29750641 
Čempionāta izvietojums 
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